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Samenvatting 
Groene buitenrecreatie is belangrijk voor gezondheid en leefklimaat 

 Regio Amersfoort en provincie Utrecht ambiëren een sterke en aan-
trekkelijke regio waarin het goed leven is. Naast een gezonde woning- 
en arbeidsmarkt en goede bereikbaarheid, horen hierbij ook aantrek-
kelijke en onderling verbonden recreatiegebieden; 

 Ruimte voor buitenrecreatie is belangrijk voor een gezonde levens-
stijl. Echter: de verhouding tussen de groene ruimte voor recreatie en 
de vraag vanuit de bevolking is slechter geworden.  

 Tot nu toe ontbrak een beeld van de huidige opgaven voor recreatie, 
en de toekomstige vraag bij een verder groeiend inwonertal; 

 Op basis van het huidige aanbod (inclusief knelpunten) en huidige en 
toekomstige behoefte formuleerden wij aanbevelingen voor het ver-
beteren van de verhouding aanbod en vraag naar groene buitenrecre-
atie; 

 De analyse moet eraan bijdragen dat het thema groene recreatie een 
goede plek krijgt in het ontwikkelbeeld voor de Regio Amersfoort voor 
de periode 2030-2040.  

 
Knelpunten in de huidige situatie  
We identificeerden op 20 locaties knelpunten in het huidige recreatieaan-
bod: 

 Te hoge recreatiedruk op circa 10 locaties. Dit zorgt voor problemen 
als ergernis door zwerfafval, lawaai in een stiltegebied en verstoring 
van de natuur; 

 Tekort aan zwemwater. Er zijn te weinig zwemwaterlocaties met 
goede waterkwaliteit. Hierdoor zwemmen mensen op plekken waar 
het gevaarlijk en onwenselijk is. Goede zwemlocaties bij de Eemhof 
zijn dichtbij, maar niet goed bereikbaar; 

 Waterplanten in de Randmeren zorgen voor problemen voor de water-
sport. De recreatiepotentie van deze gebieden wordt hierdoor onvol-
doende benut; 

 In een aantal gebieden zijn te weinig fiets- en voetpaden, zijn er barriè-
res voor recreanten of zijn fiets- en voetpaden moeilijk vindbaar.  

 
Voor een overzicht van knelpunten op het gebied van recreatie in Regio 
Amersfoort, zie verder hoofdstuk 3.2.   

 
 
Andere knelpunten zijn ongewenst gedrag door recreanten in de natuur 
en het ontbreken van eenduidige informatie en communicatie over recre-
atiemogelijkheden in de regio. Bedreigingen zijn aantasting en versnippe-
ring van het landschap door infrastructuur en zonnevelden.  
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Uitdagingen voor de toekomst  
De Regio Amersfoort staat voor drie grote uitdagingen op het gebied van 
groene recreatie: 
1. Er is meer ruimte voor groene recreatie nodig, vooral bij Vathorst, 

Rengerswetering en Corlaer/ Doornsteeg, waar nu al knelpunten zijn. 
De toenemende behoefte komt door het verder groeiende inwonertal 
van de regio. Tot 2040 wordt een groei voorzien van ruim 57.000 in-
woners (33.340 nieuwe woningen). Hierdoor is rondom de stad (bin-
nen 5 kilometer) 1.670 hectare groen uitloopgebied nodig (lees verder 
in hoofdstuk 4). Dit kan recreatieterrein zijn, opengesteld bos of na-
tuur of goed ontsloten agrarisch gebied; 

2. Er zijn betere recreatieve verbindingen nodig. Trends in vrijetijdsge-
drag laten zien dat vrijetijd in de buitenlucht actiever wordt. We wil-
len meer bewegen, meer meemaken en door gebruik van de elektri-
sche fiets is onze actieradius groter; 

3. Aanbod moet meebewegen met de vraag. Het huidige aanbod groene 
recreatieruimte is beperkt voor mensen die op zoek zijn naar reuring 
en gezelligheid (plezier- en harmoniezoekers). Dit zijn gebieden waar 
veel gebeurt, waar je in een groep gezellige dag uit hebt en meerdere 
activiteiten kan ondernemen. Kansrijk, want passend bij de kwalitei-
ten van de regio en de bevolking, zijn bijvoorbeeld aanbod in de spor-
tieve/ outdoor-sfeer, beleving van de landbouw en waterrecreatie.  

 
Adviezen  
Het advies voor de Regio Amersfoort bestaat uit vier lijnen, die we uitwer-
ken in concrete acties: 
1. Maak meer aanbod: realiseer nieuw groen, bestaande icoongebieden 

versterken en nieuwe ontwikkelen, richt gebieden in voor recreatief 
(mede)gebruik en realiseer meer zwemwaterlocaties; 

2. Verbindingen: realiseer recreatief aantrekkelijke en groene hoofdont-
sluitingen, geef vorm aan beweeglinten, vergroot de beloopbaarheid 
van landschappen direct naast de kernen, neem barrières weg; 

3. Voorzieningen diverser en actiever: bedien ook plezier- en harmonie-
zoekers, denk aan niches, benut de potentie van onder meer de Rand-
meren; 

4. Informatie en communicatie (recreatiemarketing): ontwikkel in Regio 
Amersfoort recreatiemarketing voor inwoners, gericht op beter sprei-
den en geleiden van inwoners in de vrije tijd. Doelen en een heldere 
taakstelling worden gezamenlijk vastgesteld. 

 
De acties zijn uitgewerkt en terug te lezen in hoofdstuk 6.2, waar ook een 
grote versie van onderstaande kaart is te vinden.  
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1 Inleiding 

Vanaf het voorjaar 2020 is de behoefte aan recreatie in de Re-
gio Amersfoort overduidelijk. Wekelijks zijn er knelpunten op 
drukke locaties. Maar ook voor corona waren er uitdagingen. 
Dit rapport gaat in op het huidig aanbod, de kansen en knel-
punten daarin, de recreatiebehoefte voor de toekomst en hoe 
deze opgaven op te pakken.  
 
1.1 Amersfoort Buiten: samen voor groene recreatie 
Provincie Utrecht en Regio Amersfoort ambiëren een sterke en aantrekke-
lijke regio waarin het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeids-
markt en waar de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde zijn. Daarbij ho-
ren aantrekkelijke en onderling verbonden recreatiegebieden waarmee 
verscheidene doelgroepen bediend kunnen worden.  
 
Ambitie Amersfoort Buiten 
Het initiatief tot dit onderzoek is genomen door Provincie Utrecht en Re-
gio Amersfoort. De ambitie van Amersfoort Buiten is om de recreatie-
vraag, het huidige aanbod en toekomstkansen in beeld te brengen voor 
de Regio Amersfoort. Daarbij wordt onder andere het huidige gebruik van 
bestaande routes in beeld gebracht (inclusief kansen en knelpunten) voor 
wandelen, fietsen, hardlopen en mountainbiken. 
 

1.2 Achtergrond en doel van dit onderzoek 
Aanleiding voor dit onderzoek is dat er geen helder beeld is van de opga-
ven voor groene buitenrecreatie in Regio Amersfoort. Belangrijk voor de 
leefbaarheid van Regio Amersfoort zijn de mogelijkheden voor vrijetijds-
besteding in een groene omgeving. Er moeten voldoende mogelijkheden 

zijn, aanbod moet beschikbaar zijn, (duurzaam) bereikbaar en aansluiten 
bij de behoeften van de inwoners van de regio.  
 
Doel van dit onderzoek 
Doel van dit onderzoek is het formuleren van aanbevelingen voor verbe-
teren van de verhouding aanbod en vraag naar groene buitenrecreatie in 
de Regio Amersfoort, op basis van een analyse van het huidig aanbod en 
de behoeften. De analyse moet eraan bijdragen dat het thema groene re-
creatie een goede plek krijgt in het ontwikkelbeeld voor de regio Amers-
foort voor de periode 2030-2040. Hierdoor kan recreatie onderdeel wor-
den van de afspraken die in de regio worden gemaakt over het ontwikke-
len van woon- en werklocaties, bereikbaarheid en het meegroeien van 
groen.  
 
De verhouding tussen vraag en aanbod aan groene buitenrecreatie is de 
afgelopen jaren verslechterd, zowel landelijk als in de Regio Amersfoort. 
Tijdens de coronapandemie zagen we op verschillende plekken knelpun-
ten ontstaan. Deze knelpunten kunnen gezien worden als een voorbode 
van de knelpunten die structureel gaan ontstaan als de bevolking toe-
neemt en het aanbod achterblijft.  
 
Met het concretiseren van de woningbouwopgave tot 2040 neemt de ur-
gentie voor het recreatievraagstuk verder toe. Er zijn verschillende ont-
wikkelingen die hieraan ten grondslag liggen:   
1. Groei aantal inwoners  de recreatieve vraag neemt toe; 
2. Verstedelijking en energieproductie in het landelijk gebied  het re-

creatieve aanbod neemt af; 
3. Binnenstedelijk bouwen, kleine plangebieden  minder aandacht 

voor (grotere) groene verbindingen en structuren; 
4. Bij de decentralisatie van natuurbeleid in 2012 (bezuinigingen Bleker) 

viel recreatie tussen wal en schip  beleid is niet meer actueel; 
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5. De vraag van recreanten verandert. Wandelen en fietsen blijft, maar 
verwachtingen nemen toe en behoeften lopen steeds verder uiteen 
 aanbod sluit niet optimaal aan op de vraag; 

6. Er zijn vele mogelijkheden voor multifunctioneel ruimtegebruik, maar 
de actieradius is toegenomen waardoor verbindingen veel belangrij-
ker zijn. Hierdoor ontstaat goed functionerend aanbod niet vanzelf  
naast integrale aanpak ook planning en ontwerp nodig. 

 
Hoogland West (bron: eigen foto) 

  
 
  

COVID-19: toename recreatievraag en harde klappen voor de sector 

 Dit project is uitgevoerd tijdens de coronapandemie; 

 De gevolgen van COVID-19 op de vrijetijdseconomie zijn op het moment 
van schrijven (oktober 2020 – mei 2021) niet volledig te overzien. Maar 
dat COVID-19 van grote invloed is op recreatie is een gegeven; 

 Economisch gezien is de vrijetijdssector één van de zwaarst getroffen 
sectoren van de economie. Het ondernemende deel van de toeristisch-
recreatieve sector heeft het zwaar door lockdowns en noodgedwongen 
beperking van de capaciteit. Het is hoogst onzeker hoe ondernemingen 
en (culturele) instellingen uit de crisis komen. Ondernemers maken zich 
hier zorgen over. Zo zijn SchatEiland en de waterskibaan Zeumeren eer-
der failliet verklaard (in november 2020 is bekend geworden dat zij een 
doorstart maken). Aan de andere kant zien we in Nederland dat onderne-
mingen nieuwe ideeën realiseren, samenwerkingen opzoeken en zich we-
ten aan te passen. Dit is positief voor de creativiteit en innovatie binnen 
de sector en zo maken zij een beperkt deel van het omzetverlies goed;  

 Tegelijkertijd zien we een grote toename in buitenrecreatie en is het be-
lang van buitenrecreatie overduidelijk. Door de coronamaatregelen ver-
anderde het recreatiegedrag. Het bezoek aan natuur, recreatiegebieden, 
water en strand is sterk toegenomen. Mensen recreëren vaker buiten en 
dichterbij huis. Regio Amersfoort kan hierop inspelen door recreatievoor-
zieningen te bieden die goed aansluiten bij de wensen van inwoners uit 
eigen regio en omliggende gemeenten;  

 Het internationaal bezoek aan Nederland is gekrompen en zal ook de ko-
mende tijd nog beperkt zijn. Tegelijkertijd gaan Nederlanders meer op 
vakantie in eigen land: er zijn dus meer potentiële gasten voor Regio 
Amersfoort. 

 
Betekenis voor de Regio Amersfoort:  

 Aandacht voor behoud en (duurzaam) herstel van het commerciële en 
culturele voorzieningenaanbod. Variatie, uniciteit van het aanbod en be-
taalbaarheid zijn aandachtspunten;   

 Investeren in monitoren van recreatieve stromen en voorkomen en op-
lossen van knelpunten als gevolg van recreatieve druk;  

 Ondersteun de sector bij krachtig herstel waar mogelijk.  
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1.3 Scope en aanpak 
Regio Amersfoort bestaat uit de negen gemeenten (zie figuur 1.1). We 
richten ons op het buitengebied, en hebben ook oog voor de aansluitin-
gen op de grote parken in de stad (Schothorst, Randenbroek, Waterwin-
gebied).  
 
Barneveld en Nijkerk (provincie Gelderland) behoren ook tot Regio 
Amersfoort, wij bekijken het buitengebied van deze gemeenten als onder-
deel van het groene netwerk en in de samenhang met de rest van de re-
gio. Voor gemeente Barneveld focussen wij ons op de westelijke kant van 
de gemeente.  
 
Figuur 1.1: Gemeenten in de Regio Amersfoort  

 
 
Uitgangspunten 
We hanteren de volgende uitgangspunten voor dit project: 

 De planhorizon voor dit onderzoek is 2040; 

 De voorzieningen voor vrijetijdsbesteding in de openlucht waar dit 
onderzoek betrekking op heeft zijn: routenetwerken voor wandelen, 
fietsen, varen, recreatieterreinen, zwemlocaties, horeca in het buiten-
gebied, opengestelde monumenten, speeltuinen, bezoekdoelen zoals 
bezoekerscentra, kinderboerderij, en landwinkels;  

 Vertrekpunt is dat recreatieve druk zoveel mogelijk wordt opgevan-
gen bij de bron, dat wil zeggen waar mensen wonen. Goede beschik-
baarheid en bereikbaarheid (ook met OV) van voorzieningen voor 
groene vrijetijdsbesteding vanuit de woning is van belang om een ge-
zond gedrag en leefstijl te stimuleren. Daarnaast is het vanuit het oog-
punt van (duurzame) mobiliteit niet wenselijk dat mensen altijd de 
auto moeten pakken om in het groen te kunnen wandelen, spelen of 
recreëren;  

 We kijken bij het in beeld brengen van het aanbod en de opgaven zo-
wel naar kwantiteit als kwaliteit van het aanbod. Meer specifiek heb-
ben we aandacht voor beschikbaarheid, bereikbaarheid en beleef-
baarheid;  

 Belangrijk aandachtspunt is dat recreatieve druk in balans is met de 
draagkracht van de omgeving. Dit betreft zowel ecologische draag-
kracht (natuurwaarden) als de draagkracht van een woonomgeving of 
dorp (leefbaarheid). Ook voor de recreant zelf kan grote drukte nega-
tief zijn voor de (groene) beleving die hij zoekt. Bij het inventariseren 
van mogelijke knelpunten hebben we daarom oog voor draagkracht in 
brede zin.  
 

Aanpak 

 Het aanbod van voorzieningen in Regio Amersfoort is in beeld ge-
bracht in een webkaart, op basis van data uit de UBase en LISA, GIS-
analyse, aanvullend bureauonderzoek en inbreng vanuit de gemeen-
ten via 1-op-1 gesprekken;  

Barneveld  

Nijkerk  

Bunschoten  
Eemnes 

Baarn 

Soest 

Amersfoort 

Leusden  

Woudenberg 
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 De huidige vraag is in beeld gebracht aan de hand van sociaal-demo-
grafische data en de leisure leefstijlen (MarketResponse). We hebben 
ons een indruk gevormd van de toekomstige vraag op basis van de be-
volkingsprognose (Primos);  

 We hebben 1-op-1 gesprekken met de gemeenten georganiseerd om 
huidige en toekomstige kansen en knelpunten in beeld te brengen. Dit 
is gedaan op basis van de webkaart waarop het huidige aanbod zoveel 
mogelijk in kaart is gebracht; 

 Parallel aan en in aanvulling op dit onderzoek heeft TRACK Landsca-
pes een onderzoek uitgevoerd naar kansen in recreatieve routes: klik 
hier. 
 

1.4 Leeswijzer 
Het voorliggende rapport is het eindproduct voor Amersfoort Buiten en 
bestaat uit:  

 Een totaalbeeld van de belangrijkste trends en ontwikkelingen (hoofd-
stuk 2); 

 Een beschrijving van het huidige aanbod in Regio Amersfoort, inclusief 
huidige knelpunten en de aansluiting van de leefstijlen op het huidige 
aanbod (hoofdstuk 3);  

 Een overzicht van de recreatiefbehoefte in Regio Amersfoort, reke-
ning houdend met een bevolkingsprognose tot 2040 (hoofdstuk 4);  

 Een inzicht in toekomstige opgaven en kansen (hoofdstuk 5);  

 In hoofdstuk 6 geven wij conclusies en adviezen voor Regio Amers-
foort gericht op verbetering van mogelijkheden voor vrijetijdsbeste-
ding in een groene omgeving.  

 

https://we.tl/t-t181V2QHVo
https://we.tl/t-t181V2QHVo
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2 Trends en ontwikkelingen in 
buitenrecreatie 

De behoeften van mensen lopen steeds meer uiteen en trends 
in de buitenrecreatie zijn cumulatief. Wat we vroeger deden – 
gewoon wandelen, fietsen, picknicken – doen we nu nog 
steeds, maar daar komen andere dingen bij (zoals bootcampen 
en e-steps). De diversiteit aan activiteiten in het groen neemt 
toe en groengebieden met een grotere variëteit worden hoger 
gewaardeerd.  
 
Door verschillende, elkaar snel opvolgende trends en ontwikke-
lingen, is het een uitdaging om aanbod zo goed mogelijk aan 
te sluiten bij de behoeften van inwoners en bezoekers. We on-
derscheiden een aantal achterliggende trends en ontwikkelin-
gen. 
 
1. De consument is veeleisender en kritischer  
Een groot deel van de huishoudens krijgt het drukker, waardoor de be-
schikbare vrije tijd afneemt. Als gevolg hiervan worden de mensen kriti-
scher en veeleisender ten aanzien van hun beschikbare vrije tijd. Mensen 
willen hun schaarse vrije tijd zo kwalitatief hoogwaardig mogelijk indelen. 
De verwachtingen ten aanzien van de vrije tijd worden daardoor steeds 
hoger. Onderscheidend vermogen wordt steeds belangrijker, ook voor 
dagrecreatie en (bij wijze van spreken) het rondje op zondagmiddag. Re-
creanten zijn opzoek naar comfort, luxe en verwenmomenten. 

                                                           
1 Utrechters er op uit, 2010. Trendrapport NRIT (2017) 

Dat de beschikbare vrije tijd afneemt betekent niet dat er minder activi-
teiten worden ondernomen. In tegendeel, er worden juist steeds meer 
vrijetijdsactiviteiten ondernomen.1 
 
Wellnesstuin Thermen Soesterberg (bron: Thermen Soesterberg) 

 
 
Betekenis voor de Regio Amersfoort:  
Om aantrekkelijk te blijven voor inwoners en bezoekers moet het vrije-
tijdsaanbod in de Regio Amersfoort continu blijven ontwikkelen, zowel 
kwantitatief als kwalitatief.  
 
2. Beleving en betekenis is al langere tijd de nieuwe norm 
Beleving en betekenis van de vrijetijdsbesteding worden belangrijker. De 
beleveniseconomie draait op volle toeren: mensen willen genieten en in-
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tense ervaringen opdoen. In de huidige maatschappij moet er meer wor-
den gedaan en meegemaakt in het leven. Recreanten willen een ervaring 
die bij hun leefstijl, wensen en verwachtingen past. De ene consument is 
namelijk de andere niet.  
 
Huis in neogotische stijl – Landgoed Schaffelaar (bron: GLK) 

 

De beleving die mensen zoeken kan een spectaculaire ervaring zijn, een 
hoge ‘pret-factor’ hebben, of juist rust, ontspanning of gezelligheid geven. 
Ook kan eenzelfde gebeurtenis door mensen zeer verschillend worden be-
leefd – afhankelijk van karakter, kennis, ervaring, leeftijd, humeur etc. Be-
leving van en behoeften met betrekking tot groene ruimte rondom de 
stad, lopen daardoor sterk uiteen. De ruimte rondom de stad ontwikkelt 
zich tot een recreatielandschap dat de grondslag is voor vele interpreta-
ties door vele soorten recreanten. Kwaliteit, variatie, recreatie op maat en 
vernieuwing worden steeds belangrijker. 
 
Enkele opvallende aspecten van deze ontwikkeling: 

 Er wordt een toenemend belang gehecht aan betekenis van de vrije-
tijdsactiviteit voor de persoon en persoonlijke ontwikkeling, de ver-
dieping van de ervaring wordt belangrijker gevonden;  

                                                           
2 Wandelnet (2018) 

 De interesse voor cultuurhistorie neemt daarbij toe, waarbij aandacht 
is voor authenticiteit (als gevoel) en verbinding met identiteit;  

 Om de intensiteit van de beleving te vergroten is een gevoel van col-
lectiviteit van steeds groter belang. Het samen zijn met anderen geeft 
een extra dimensie aan de beleving.  

 
Betekenis voor de Regio Amersfoort: 

 Om in te spelen op de verschillende behoeften van bezoekers en in-
woners, kan de inzet van de Leefstijlvinder ondersteuning bieden. De 
Leefstijlvinder kan helpen om een beeld te vormen of er voldoende 
variatie is in het aanbod in de regio. In hoofdstuk 3.3 kijken we 
daarom met behulp van de Leefstijlvinder naar de huidige vraag. De 
Leefstijlvinder kan helpen bij het specifiek inrichten of ontwikkelen 
van een gebied voor een bepaalde doelgroep, om het gebied beter te 
benutten. Ten derde kan de Leefstijlvinder ingezet worden bij com-
municatie en marketing, om de verschillende groepen te informeren 
over het aanbod dat aansluit bij hun wensen en behoeften;  

 Zorg voor zowel zonering als voldoende variatie binnen gebieden. 
Sommige belevingen laten zich minder makkelijk met elkaar combine-
ren dan andere.  

 
3. Buitenrecreatie is het nieuwe sporten (natuur en gezondheid) 
Steeds vaker wordt gekozen voor buitenrecreatie, zoals wandelen en fiet-
sen boven een georganiseerde sport in verenigingsverband. De laatste 15 
jaar is individueel sporten veel populairder geworden, ook in de buiten-
lucht. Het aantal buitensporters is de afgelopen jaren aanzienlijk toegeno-
men.2 Gravelbiken, hardlopen, trailrunnen, skeeleren en meer. Voor ge-
tallen van hoeveelheden per jaar verwijzen wij u graag door naar de rap-
portage van TRACK.3 Het overgrote deel van de recreatie en vrijetijdsbe-
steding buitenshuis heeft een routegebonden component: toeren, fietsen 

3 Opgaven voor routegebonden recreatie in stadsregio Amersfoort, TRACK (2021) 

https://we.tl/t-t181V2QHVo
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en wandelen en varen zijn ongekend populair, bij nagenoeg alle leeftijds-
groepen en lagen van de bevolking.  
 
Fietsen rond Soest en Soesterberg (bron: Op de Heuvelrug) 

 
 
Bovendien is er de laatste jaren hernieuwde aandacht voor de natuur en 
buiten zijn, omdat dit geassocieerd wordt met gezondheid en ontspan-
ning. Gebieden waar men de natuur kan beleven door zelf actief te zijn – 
door bijvoorbeeld te wandelen, fietsen of kanoën – zijn populairder.  
 
Groen in de leefomgeving nodigt uit tot bewegen en daagt zo bij aan het 
oplossen van belangrijke gezondheidsproblemen als overgewicht (40% 
van de volwassenen en 31% van de kinderen), depressie en diabetes. Het 
is daardoor belangrijker om makkelijk bereikbare groene gebieden nabij 

                                                           
4 Fietsplatform en Wandelnet (2018) 

de (woon-) omgeving te realiseren, als onderdeel van gezondheidsbevor-
dering en preventie. 
 
Naast het feit dat er steeds vaker buiten gerecreëerd wordt, neemt de di-
versiteit aan activiteiten toe – met name in (stads-) parken. Deze toegeno-
men diversiteit betekent tevens dat wensen veranderen: een groengebied 
met veel activiteiten wordt vaak positiever beoordeeld dan een minder le-
vendig groengebied.  
 
Betekenis voor de Regio Amersfoort: 

 Realiseer voldoende mogelijkheden voor routegebonden recreatie: 
ommetjes in de woongebieden en logische en aantrekkelijke routes 
vanuit de woongebieden naar het ommeland, als onderdeel van ge-
zondheidsbevordering en preventie; 

 Zorg voor variatie in activiteiten die in het groengebied te onderne-
men zijn (bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden, maar ook mogelijkhe-
den tot kanohuur).  

 
4. Wandelen en fietsen zijn tijdloze vormen van buitenrecreatie 
Ondanks alle nieuwe vormen van activiteiten in de buitenlucht, blijven 
wandelen en fietsen de populairste buitenrecreatie activiteiten. Wande-
len en fietsen doet iedereen al jaren, en zal ook in de komende jaren ge-
daan blijven worden. Van alle recreatieve activiteiten buitenshuis, heeft 
70-80% een routegebonden component: zowel de route ergens naartoe, 
als het ommetje als een doel op zich. In Utrecht (54%) fietsen de inwoners 
vaker dan de gemiddelde Nederlander (49%).4  
 
De laatste jaren is veel gebeurd op het gebied van fietsen. We fietsen 
meer, er zijn meer verschillende soorten fietsen en de snelheidsverschil-
len tussen fietsers is groter geworden. Op straat zien we, naast gewone 
en elektrische fietsen, ook bakfietsen, transportfietsen, driewielers, 
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speedpedelecs, velomobielen, ligfietsen, MTB-ers en racefietsen. De 
drukte op de fietspaden is zichtbaar toegenomen. In een aantal gebieden 
is geïnvesteerd in fietspaden en stallingen, maar de investeringen in re-
creatieve fietsinfrastructuur zijn achtergebleven ten opzichte van het utili-
taire fietsvoorzieningen. 
 
Wandelen in op de Utrechtse heuvelrug (bron: eigen foto) 

 
 
Wandelen staat nog altijd stipt op nummer 1 van meest ondernomen vor-
men van vrijetijdsbesteding buiten. Het belang van wandelen wordt door 
vele recreanten ingezien, als rustgevende activiteit en voor het voorko-
men van een depressie of burn-out.  
 
In wandelen zijn tevens verscheidene ontwikkelingen te zien. Naast het 
ommetje rondom huis (al dan niet met hond) is het bekende lange af-
standswandelen populair. Nordic walking (wandelen met stokken) heeft 
een vast plekje veroverd op de wandelpaden, en wordt alweer opgevolgd 
door XCO Walking en Smovey Walking (ook met attributen waardoor je lijf 
versterkt wordt, alleen niet zo opvallend). Daarnaast zijn powerwalking, 

fitwalking en brisk walking (sportief wandelen in een stevig tempo), Chi 
walking (wandelen gecombineerd met Tai Chi, een Chinese bewegings-
leer) en meditatief wandelen in opkomst. Ook worden de wandel-date en 
de wandelvergadering (‘weeting’ en ‘wandelbila’) steeds meer gemeen-
goed.  
 
Betekenis voor de Regio Amersfoort:  

 Investeer in het uitbreiden van de fietsinfrastructuur (verbreden van 
paden en extra paden);  

 Kijk naar de behoeftes van verschillende doelgroepen, en neem dit 
mee in ontwerp en beheer. Zorg ook voor duidelijke gedragsregels en 
informatie over richting verschillende doelgroepen; 

 Investeer in het scheiden van (routegebonden) recreantengroepen 
waar er frictie tussen groepen; 

 Zorg voor wandelommetjes vanuit de woonomgeving en vanuit werk-
locaties; 

 Maak beleid voor het zoneren van natuur en recreatie en neem dat 
als basis voor ontwikkeling. Voer maatregelen uit om de zonering te 
realiseren.  
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3 Huidig aanbod 

In dit hoofdstuk leest u hoe recreatie en toerisme in Regio 
Amersfoort er op dit moment voor staan. We belichten icoon-
gebieden, geven inzicht in feiten en cijfers en beschrijven de 
huidige knelpunten. Bovendien hebben we het huidig aanbod 
gekoppeld aan de toeristisch-recreatieve leefstijlen.  
 
3.1 Het huidig aanbod  
Figuur 3.1 geeft een overzicht van het huidig aanbod: natuur- en recrea-
tiegebieden, fietsroutes, wandelroutes, vaarwegen, routenetwerken, ho-
reca en andere vrijetijdsvoorzieningen.  
 
Icoongebieden 
We identificeren ‘icoongebieden’. Dit zijn recreatieve topbestemmingen: 
gebieden met een ‘landmark’, in een aantrekkelijk landschap en een con-
centratie van recreatieve voorzieningen en fiets- en wandelroutes. Er is 
zowel een hoge gebruiks-, belevings- als attractiewaarde. Het zijn gebie-
den met een sterke aantrekkingskracht die veel mensen trekken gedu-
rende grote delen van het jaar. Voor Regio Amersfoort hebben wij de vol-
gende icoongebieden geïdentificeerd. 
 
Tabel 3.1: Icoongebieden in Regio Amersfoort 

Gemeente  Icoongebied  

Amersfoort Birkhoven Bokkeduinen 

 Park Schothorst 

 Park Randenbroek 

Baarn Lage Vuursche 

                                                           
5 Vrijetijdsmonitor (2019). Voor het bezoek aan recreatiegebieden is aangegeven 
hoe vaak deze in 2013 en 2018 zijn bezocht. Het gaat hierbij niet om wandelen of 

 Landgoed Groeneveld 

Barneveld Recreatiegebied Zeumeren 

 Kootwijkerzand 

Bunschoten Centrum Spakenburg (oude haven, musea) 

Soest Park Vliegbasis Soesterberg en Nationaal Militair Museum 

 Lange Duinen 

Woudenberg Piramide van Austerlitz 

 
Vrijetijdsmonitor en bezoekersonderzoek 
De gemeente Amersfoort heeft in 2014 en 2019 een Vrijetijdsmonitor ge-
presenteerd met de belangrijkste cijfers voor sport, cultuur en recreatie in 
de buitenlucht.5 Daarnaast deed NBTC-NIPO Research in opdracht van 
provincie Utrecht bezoekersonderzoeken naar recreatiegebieden in de ge-
hele provincie. In Regio Amersfoort zijn de volgende gebieden hierbij be-
trokken (zie ook figuur 3.2): 

 Vliegbasis Soesterberg; 

 Lange en Korte Duinen; 

 Bossen Lage Vuursche/ Baarnse Bos; 

 Kasteel Groeneveld; 

 Landgoed Coelhorst; 

 Birkhoven Bokkeduinen; 

 Bossen Amersfoort-Zuid/ Leusden; 

 De Schammer/ Bloeidaal; 

 Henschotermeer. 
 
Hierna gaan we kort in op relevante resultaten van de Vrijetijdsmonitor 
en het NBTC-NIPO onderzoek. Belangrijke kanttekening bij de bezoekers-
onderzoeken van NBTC-NIPO is dat de uitkomsten slechts een ruwe indi-
catie geven van het aantal bezoekers, vanwege de gebruikte methode 
door NBTC-NIPO (panelonderzoek op basis van enquêtes).  

fietsen door het gebied onderweg van A naar B. Zie figuur 3.3 voor een kaart van 
de onderzochte gebieden.  
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Figuur 3.1: Huidig aanbod [helaas is horeca en cultuur niet beschikbaar voor Nijkerk en Barneveld – deze gemeenten zijn niet aangesloten op de Ubase] 
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Figuur 3.2: Recreatiegebieden die zijn meegenomen in het bezoekersonderzoek 
provincie Utrecht 

 
 
Bijna 3 miljoen unieke bezoekers voor gebieden in de regio 
In het onderzoek van de gemeente Amersfoort zijn de populairste recrea-
tiegebieden – net als in 2014 – het groen in eigen buurt (78%), het bos ten 
zuiden en westen van Amersfoort (Den Treek, Henschoten, Austerlitz, 
Soesterduinen en Lage Vuursche (76%)) en het bos in Amersfoort-Zuid 
(67%). Het Waterwingebied tussen Liendert en Rustenburg en het bos in 
Amersfoort-Zuid (Birkhoven, Bokkeduinen, Nimmerdor en Klein Zwitser-
land) worden in 2018 door iets meer inwoners bezocht dan in 2014.  

Figuur 3.3: Bezoek recreatiegebieden in Amersfoort (bron: O&S, 2014 en 2018)  

 
 
In 2019 ontvingen de onderzochte recreatiegebieden in Regio Amersfoort 
bijna 3 miljoen unieke bezoekers. De gebieden met de meeste unieke be-
zoekers in 2019 zijn: bossen Lage Vuursche/ Baarnse Bos, Vliegbasis Soes-
terberg en bossen Amersfoort-Zuid/ Leusden. Gebieden met het laagste 
aantal bezoekers waren Landgoed Coelhorst en De Schammer/ Bloeidaal. 
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Hoewel de onderzoeken niet één-op-één te vergelijken zijn, valt wel op 
dat voor de meeste gebieden het aantal bezoekers is gestegen.6  
 
Amersfoortse recreatiegebieden gemiddeld beoordeeld met een 7,8 

 80% van de inwoners van Amersfoort mist niets in het recreatiege-
bied waar zij het vaakst komen. Wat bijvoorbeeld wel gemist wordt 
zijn horeca, bankjes, prullenbakken, een speeltuin, verlichting en een 
hondenlosloopgebied (zie figuur 3.4). Opvallend is dat voor Park Scho-
thorst, Park Randenbroek/ Heiligenberkerbeekdal en de bossen ten 
zuiden en westen van Amersfoort relatief vaak een horecagelegen-
heid wordt genoemd;  

 De meeste gebruikers (87%) van paden en knooppunten hebben geen 
verbeterpunten. Diegenen die dit wel hebben noemen vooral een dui-
delijkere bewegwijzering – er missen bijvoorbeeld bordjes of deze zijn 
overwoekerd. Daarnaast mist men bankjes en prullenbakken langs 
routes en langere rondjes. Opmerking hierbij is dat gemeenten in het 
buitengebied bewust slechts beperkt prullenbakken plaatsen, veelal 
alleen bij de ingangen van een gebied. Ook staan in Amersfoort rela-
tief weinig bankjes, omdat het vaak tot overlast heeft geleid;  

 81% is tevreden over mogelijkheden om buiten in het openbaar groen 
te recreëren in en om Amersfoort;  

 Iets meer dan de helft (54%) is tevreden over mogelijkheden op of op 
het water te recreëren. Kanttekening hierbij is dat 33% heeft aange-
geven hier onvoldoende vanaf te weten om hierover te kunnen oor-
delen. 

 
Van de onderzochte gebieden in Regio Amersfoort scoren de Lange en 
Korte Duinen en Bossen bij Lage Vuursche/ Baarnse Bos boven de 8. Het 
gemiddelde cijfer voor recreatiegebieden in Regio Amersfoort komt uit op 

                                                           
6 De gebieden die zijn meegenomen in het onderzoek zijn in 2019 gewijzigd ten 
opzichte van 2012 en 2015. In 2019 zijn sommige gebieden samengenomen of 

een 7,8. In de afgelopen jaren hebben soortelijke onderzoeken plaatsge-
vonden in andere provincies, Regio Amersfoort scoort gemiddeld. De ge-
middelde scores bij de provincies liggen tussen de 7,7 en 7,9. Horeca en 
sanitaire voorzieningen worden gemiddeld genomen het minst beoor-
deeld.  
 
Figuur 3.4: Wat missen inwoners in het recreatiegebied waar zij het vaakst ko-
men? (bron: O&S, 2018)  

 
Gemiddeld besteedt een bezoeker €3 per persoon per bezoek 
Bezoekers aan recreatiegebieden in Regio Amersfoort besteden gemid-
deld €3 per persoon per bezoek. Het bedrag verschilt per recreatiegebied. 
Zo wordt er een kleine €10 besteed in Lage Vuursche/ Baarnse Bos. In en-
kele gebieden – zoals bijvoorbeeld Lange en Korte Duinen en Birkhoven/ 
Bokkeduinen, ligt de besteding onder de €2. Indien geen horeca aanwezig 
is, is vaak een lager bestedingsbedrag zichtbaar.  
 

niet meer meegenomen. Het aantal unieke bezoekers voor De Schammer/ 
Bloeidaal is bijv. ten opzichte van 2012 gehalveerd, wat hieruit te verklaren is.  
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3.2 Huidige knelpunten  
Uit de gesprekken met de gemeenten kwamen in het huidige aanbod de 
knelpunten naar voren gerelateerd aan drukte, tekort aan zwemwater, 
waterplanten in de Randmeren en ontbrekende verbindingen en gevaar-
lijke oversteken.  
 
Wandelen in bos Birkhoven (bron: De Stad Amersfoort.nl) 

 
 
Te hoge recreatiedruk  
Vanwege het grote aantal bezoekers hebben de verschillende (natuur-) 
gebieden regelmatig te maken met drukte.  
1. Hoevelakense Bos: zeer hoge recreatiedruk vanuit Vathorst, Nijkerk 

en Hoevelaken. Er zijn inrichtingsmaatregelen en bosuitbreiding ge-
pland, zodat er meer recreanten opgevangen kunnen worden;  

2. Lage Vuursche: hoge recreatiedruk dorp en omgeving, toegangswe-
gen worden regelmatig afgesloten; 

3. Lange Duinen: drukte; 
4. Den Treek: geen parkeerplaats aan de kant van Amersfoort, drukte; 

5. Korte Duinen: hier ligt het accent meer op natuur, kan daardoor min-
der drukte verdragen; 

6. Bosgebied Hees (ASR gebied) Soest: routevormen voor o.a. mountain-
biken, wandelen en mennen lopen door elkaar, waardoor onderling 
spanningen ontstaan; 

7. Buitengebied Hoogland West: wordt als druk ervaren, met name op 
zondagen;  

8. Recreatiegebied Zeumeren: drukte tijdens warme dagen, in zomer 
2020 meerdere keren afgesloten; 

9. Fietspad langs de Eem: met name op momenten dat er ook gerecre-
eerd wordt langs de oever van de Eem; 

10. Kootwijkerzand: maakt deel uit van de Veluwe, wordt betrokken in de 
recreatiezonering die opgesteld wordt voor de Veluwe. 

 
Te hoge recreatiedruk heeft nadelige effecten op de omgeving. Voorbeel-
den zijn afval, lawaai in het stiltegebied en verstoring van de natuur. Ook 
de beleving van de recreant kan verstoord worden; hij komt voor de rust 
maar kan die niet vinden vanwege de drukte. Het gebruik dat we zien ge-
durende de corona-lockdowns is een voorproefje van de drukte die in de 
toekomst verwacht kan worden. De genoemde terreinen kenden pre-co-
rona ook al een hoge recreatieve druk. Als er geen sturing is en onvol-
doende (nieuw) aanbod, wordt het drukker op plekken waar het al druk 
is. Vanwege de beperkte reis- en vrijetijdsmogelijkheden, trokken de Ne-
derlandse natuur- en recreatiegebieden in 2020-2021 meer bezoekers 
dan ooit, en ontstonden knelpunten. Er waren opstootjes te zien, onge-
wenst en gevaarlijk gedrag en gebieden en paden zijn afgesloten, wat 
weer voor extra drukte op andere locaties zorgt (waterbedeffect). Ook 
nam het aantal hondenbezitters (enorm)toe in corona-tijd. 
 
De knelpunten door recreatiedruk zijn locatie- en tijdspecifiek: een kilo-
meter verderop kan het stil zijn en op een doordeweekse dag is het beeld 
ook anders.  
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Figuur 3.5: Overzicht geïnventariseerde knelpunten  
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Met het spreiden van recreatieve druk moet goed opgelet worden. Soms 
is het wenselijk om bezoekers op bepaalde plekken te concentreren, zo-
dat het op andere plekken rustig blijft (recreatiezonering).  
 
Drukte bij de Kuil: parkeerplaats afgesloten (bron: AD Caspar Huurdeman) 

 
 
Waterplanten in de Randmeren 

 De waterkwaliteit van de Randmeren (Eemmeer, Gooimeer en Nijker-
kernauw) is niet zo robuust als gedacht;  

 In de Randmeren groeien grote aantallen waterplanten (fonteinkrui-
den), die vast komen te zitten in de schroeven van pleziervaartuigen. 
Hierdoor worden de Randmeren steeds minder bruikbaar voor water-
sport, terwijl er juist wordt geïnvesteerd om het Eemmeer bereikbaar 
te maken voor vaarrecreanten uit Bunschoten en Vathorst. Wanneer 
de overtoom over de dijk bij Bunschoten gerealiseerd is, kunnen boot-
jes vanuit de Laak ook het Eemmeer op. Maar dan moeten de mensen 
wel kunnen varen en niet verstrikt raken in de waterplanten; 

 Door corona, en door de bevolkingsgroei in de regio, neemt de vraag 
naar waterrecreatie toe. Zeker vanuit Vathorst (directe vaarverbin-
ding) is een groeiende vraag.  

 
Erik Jeuring van Zeilschool de Randmeren heeft zijn buik vol van woekerende wa-
terplanten (bron: De Stentor Freddy Schinkel) 

 
 
Tekort aan zwemwater  
In Regio Amersfoort is te weinig openlucht zwemwater. In een warme zo-
mer als 2020 ontstaan daardoor knelpunten. De officiële zwemwaterloca-
ties in de regio zijn:  

 Het Kleine Zeetje Spakenburg (negatief zwemadvies vanaf 1 mei 2020 
vanwege slechte waterkwaliteit); 

 Natuurbad Recreatiepark Overbos; 

 Henschotermeer; 

 Recreatiegebied Zeumeren.  
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Zwemmers in de Eem en drukte op het fietspad (bron: Soestercourant Jeroen van 
der Veer) 

 
 
Vanwege het beperkte aantal zwemwaterlocaties en de afwezigheid van 
goede gratis zwemlocaties werd afgelopen zomer volop gezwommen in 
de Eem. Dit is onwenselijk om 3 redenen: (1) de waterkwaliteit is onvol-
doende (op de Eem komen riool overstorten en waterzuiveringsinstalla-
ties uit en er is uitspoeling vanuit de landbouw), (2) vanwege de beroeps-
vaart op deze rivier en (3) de oevers zijn niet geschikt om veilig in en uit 
het water te komen. Provincie Utrecht gaat een visie op de Eem maken, 
wij adviseren deze problemen daarin mee te nemen. Bovendien wil 
Amersfoort samen met Soest onderzoeken of het haalbaar is extra 
(zwem-) recreatiegebied langs de Eem te realiseren.  
 
Ook in de Laak en ander water in Vathorst werd veel gezwommen op 
warme dagen. Opvallend is dat het strand bij Nijkerk aan het water geen 
officieel zwemwater (meer) is, en er relatief weinig gebruik gemaakt 
wordt van dit gebied.  

Aan de overkant van het Randmeer liggen drie goede (gratis) zwemwater-
locaties: Beachstrand De Eemhof, Laakse Strand (naaktstrand) en Laakse 
Strand De Wielewaal. Deze zijn echter niet optimaal bereikbaar vanuit de 
Regio Amersfoort. Vanuit Spakenburg gaat de pont 1x per uur, de kosten 
zijn €9,50 p.p. (volwassene) of €7,50 p.p. (kind) voor een retour. 
 
Oversteken over bijv. de N224 (80 km weg!) moet veiliger (bron: Google Maps)  

 
 
Ontbrekende verbindingen en barrières  
Niet alle gebieden bieden even vanzelfsprekend toegang voor recreatief 
gebruik. Zware infrastructuur als de A28 en A1, Provinciale wegen (veelal 
80 km) en spoorlijnen blokkeren voor inwoners de toegang tot het groen. 
Op een aantal plekken zijn ontbrekende verbindingen een knelpunt. We 
inventariseerden de volgende: 

 De spoorlijn en A1 ten zuiden van het Hoevelakense Bos vormen een 
barrière om van het Hoevelakense Bos naar Bloeidaal te komen; 
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 Oversteekbaarheid van N-wegen, bijvoorbeeld rondom Woudenberg 
(zie foto op vorige pagina) en het Hoevelakense Bos;  

 Ontbrekend fiets- en/ of wandelpad aan de oostkant van het Valleika-
naal ter hoogte van Liendert;  

 De ingangen tot de Hoge Kleij zijn niet of nauwelijks zichtbaar;  

 Verbinding tussen Vlasakkers en Den Treek.  

 Dreigende afsluiting van onbewaakte overgangen in 2024. 
 
Daarnaast vormen de afgesloten defensieterreinen zoals Vlasakkers een 
barrière voor de recreant om van het ene naar het andere gebied te ko-
men. Te meer omdat de Vlasakkers voorheen wel (deels) toegankelijk 
was.  
 
Figuur 3.6: Bosgebied Amersfoort Zuidwest versnipperd (bron: TRACK) 

 
                                                           
7 Opgaven voor routegebonden recreatie in stadsregio Amersfoort, TRACK (2021) 

De zware infrastructuur (zie figuur 3.6) leidt samen met de vele ontoegan-
kelijke gebieden met name voor het bos ten Zuidwesten van Amersfoort 
tot versnippering. ’t Hoogt, de Paltz, Vliegbasis-oost, Hoge Kleij en Oude 
Kamp zijn groene ‘eilandjes/ enclaves’. De Heuvelrug van Regio Amers-
foort heeft dus een versnipperde middenzone, omkaderd door vier echt 
open bosgebieden (Pijnenburg-Soesterduinen, Panbos, Zeisterbos en Den 
Treek)7. Deze laatste gebieden zijn nu net ook de gebieden waar de 
meeste recreatieve druk wordt ervaren. 
 
Natuur en recreatie in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

 In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug moet geïnvesteerd (blijven) 
worden om natuur en recreatie duurzaam te laten samengaan. Door 
kwalitatieve routestructuren, een educatieprogramma en passende 
recreatieve ontwikkelingen kunnen mens en natuur meer van het ge-
bied genieten. Vanwege de populariteit van de Heuvelrug bij recrean-
ten uit de gehele regio, provincie en het land, is het belangrijk dat alle 
Heuvelruggemeenten hiervoor hun krachten bundelen;  

 Hierbij hoort ook bezoekersmanagement: het sturen op het gedrag 
van de bezoekers. Een voorbeeld van hoe dit kan werken zijn de MTB-
circuits. De beleving toegenomen en het aantal wildfietsers in de na-
tuur op ongewenste plekken is afgenomen. Tegelijkertijd brengt het 
toegenomen mountainbikegebruik in heel Nederland ook weer 
nieuwe uitdagingen met zich mee;8  

 Ook het geplande wandelnetwerk kan ingezet worden voor bezoe-
kersmanagement. Wandelaars krijgen een goed beeld van waar ze 
kunnen wandelen, wat bijdraagt aan spreiding. Met meer geavan-
ceerde digitale communicatiemiddelen kan ook gestuurd worden naar 
minder drukke gebieden (promotie van bepaalde routes of verbergen 
van routesegmenten in het broedseizoen).  

 
 

8 Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug (2018) 

https://we.tl/t-t181V2QHVo
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Overige knelpunten 

 Beleving van natuur en landschap, en het ervaren van rust en stilte is 
een belangrijk onderdeel van groene recreatie, maar staat onder 
druk. Om in een dichtbevolkte regio ervoor te zorgen dat er zowel 
voorzieningen als rust beschikbaar zijn, is zonering een belangrijk mid-
del; 

 Gedrag van een deel van de recreanten in natuurgebieden veroor-
zaakt schade of overlast voor de eigenaren in de vorm van verstoring 
van de natuur en zwerfvuil. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door 
onwetendheid hoe te gedragen in de natuur (van recreanten in de na-
tuur wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij afval mee naar huis nemen 
en de hond aanlijnen). Slimme ingrepen en voorlichting kan ingezet 
worden om gedrag op deze punten positief te beïnvloeden; 

 Beperkte bereikbaarheid van (met name) icoongebieden met het 
openbaar vervoer en praktische redenen (zoals betaalbaarheid en ge-
mak) zorgen ervoor dat er een deel van de recreanten met de auto 
komt. Mensen gaan voor gemak, dus als een auto voor de deur staat 
pakken ze die. Dit veroorzaakt uitstoot en overlast (parkeren, drukte 
op smalle wegen). Advies is om het makkelijker maken om met de 
(elektrische) fiets te komen, bijvoorbeeld door oplaadpunten, en au-
togebruik te ontmoedigen door in populaire gebieden betaald parke-
ren in te voeren. Voor een aantal gerichte voorstellen verwijzen wij u 
graag door naar de rapportage ‘opgaven voor routegebonden recrea-
tie in stadsregio Amersfoort’ (TRACK, 2021); 

 Het ontbreekt aan eenduidige informatie, communicatie en marketing 
over recreatiebestemmingen en voorzieningen. Het is voor recrean-
ten lastig om zich vooraf te informeren. Ook bemoeilijkt dit het sprei-
den van recreatieve druk naar locaties waar het rustiger is. Wel wer-
ken een aantal gemeenten samen in het Regionaal Bureau voor Toe-
risme Heuvelrug & Vallei en Visit Region Utrecht. In coronatijd zijn 
goede ervaringen opgedaan met de druktemonitor en op elkaar afge-
stemde communicatie naar het publiek (wandel in je eigen omge-
ving!). Deze kanalen zouden nog meer en structureel ingezet kunnen 

worden voor recreatie en bezoekersmanagement. Echter, het aanbod 
aan de oostkant van de regio (Nijkerk en Barneveld) is hierin niet 
meegenomen.  

 

3.3 Inzicht in huidige vraag met de Leefstijlvinder 
 
Introductie Leefstijlvinder  
Inwoners en toeristen bezoeken een bepaald gebied of attractie op basis 
van hun vrijetijdswensen- en behoeften. De Leefstijlvinder is een middel 
om naar deze wensen en behoeften te kijken. Leefstijlvinder geeft door 
middel van zeven leefstijlen inzicht in waar mensen in hun vrije tijd of op 
vakantie behoefte aan hebben. En wat de verschillen hierin zijn. De één 
zoekt rust en regelmaat, de ander juist drukte en sensatie. De volgende 
leefstijlen worden onderscheiden:  

 Rustzoeker: recreëren dicht bij huis; 

 Inzichtzoeker: rustige activiteiten, dingen leren en ervaren; 

 Stijlzoeker: luxe, comfort en exclusiviteit; 

 Avontuurzoeker: avontuurlijk en creatief; 

 Plezierzoeker: plezier hebben; 

 Harmoniezoeker: gezelligheid met familie en vrienden; 

 Verbindingszoeker: inzetten voor anderen. 
 
Een uitgebreidere beschrijving van leefstijlen is opgenomen in bijlage 1.  
 
Figuur 3.7 laat zien dat inwoners van Regio Amersfoort vooral stijlzoekers 
(20%) en rustzoekers (17%) zijn. Kijkend naar de leefstijlen per gemeente 
blijkt dat er geen grote verschillen zijn tussen de gemeenten en dat zij, 
wat betreft grootste groepen, op één lijn zitten (zie bijlage 2). Landelijk 
gezien zijn de grootste groepen rustzoekers (19%), plezierzoekers (18%) 
en stijlzoekers (16%).  
 
  

https://leefstijlvinder.nl/
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Figuur 3.7: Leefstijlen van de inwoners 
 

 
 
Stijlzoekers zijn mensen die in hun vrije tijd graag worden geprikkeld en 
uitdaging zoeken. Zij zijn graag onder gelijkgestemden – die waarden als 
ambitie, uitdaging en daadkracht met hen delen. Verveling is niet aan hen 

                                                           
9 De leefstijlen gaan in op de behoeften van de huidige inwoners. In de afgelopen 

10 jaar waarin ervaring is opgedaan met de leisure leefstijlen is gebleken dat de 

besteed. Liever besteden zij hun tijd aan sporten en feesten. Rustzoekers 
zijn mensen die houden van rust en regelmaat en die zich het meest op 
hun gemak voelen in hun eigen, vertrouwde omgeving. Recreëren gaat 
dan ook over tot rust komen, dichtbij huis of een bekende omgeving (bij-
voorbeeld van de vaste standplaats). Rustzoekers houden van tuinieren, 
een rondje fietsen of wandelen of een middagje vissen of vrijwilligerswerk 
doen. Na stijl- en rustzoekers volgen plezierzoekers (17%). 9    
 

Leefstijlen en het aanbod in Regio Amersfoort 
De leefstijlen voor vakantie en vrije tijd zijn vertaald naar een profiel voor 
buitenrecreatie: wat zoekt elke leefstijl in buitenrecreatie? Deze profielen 
zijn te vinden in bijlage 3. Op basis daarvan is gekeken hoe de huidige 
voorzieningen aansluiten op de behoeften vanuit de leefstijlen. Er is geen 
analyse gemaakt van het totale aanbod, wel is verkend of voor elke leef-
stijl iets te vinden is in de regio.  
 
Een goede variatie in aanbod is belangrijk om in de behoeften van de ver-
schillende leefstijlen te voorzien. Zo is bijvoorbeeld de boerderijwinkel 
Hoeve Ravenstein aansprekend voor de stijlzoeker, Park Randenbroek is 
aantrekkelijk voor de rustzoeker en recreatiegebied Zeumeren sluit aan 
bij de plezierzoeker. In het hiernavolgend overzicht (tabel 3.2)zijn per leef-
stijl voorbeelden van aanbod in Regio Amersfoort weergegeven.  
 
  

voorkeuren van de verschillende groepen steeds verder uiteen zijn gelopen. On-
bekend is of deze trend zich voortzet. 
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Tabel 3.2: Voorbeelden van aanbod per leefstijl in Regio Amersfoort  

Leefstijl Voorbeeld van aanbod 

Stijlzoeker 
 

 MTB-parcours en lunch in Buiten in de Kuil  
 Boerderijwinkel Hoeve Ravenstein 
 Met sloep over Eem. Laak of Eemmeer varen 

Rustzoeker 
 

 Groen nabij de woonomgeving (wandelen, vissen) 
 Bossen Amersfoort-Zuid 
 Park Randenbroek 

Plezierzoeker 
 

 SchatEiland en waterskibaan bij Zeumeren 
 Klimbossen in Lage Vuursche, Garderen en Ermelo 

Harmoniezoeker 
 

 Historisch (winkel)centrum bijv. Spakenburg of Baarn 
 Kinderboerderij Vosheuvel 
 Dierenpark Amersfoort 

Verbindingszoeker 
 

 Park Schothorst 
 Landwinkel De Kastanjeboom 
 Nationaal Militair Museum Soesterberg  

Inzichtzoeker 
 

 Kasteel Groeneveld en bezoek landgoed 
 Eemlandhoeve 

Avontuurzoeker 
 

 Dwalen door de Lange Duinen 
 Hardlopen en yoga urban winter editie in Den Treek 

 
Voor elke leefstijl is aanbod te vinden, maar voor plezierzoekers is het 
aanbod beperkt 

 Voor elke leefstijl is in de regio Amersfoort aanbod te vinden;  

 Voor de plezierzoeker is het aanbod beperkt, met het Klimbos in Lage 
Vuursche en de voorzieningen bij Zeumeren. Als we over de grens van 
Regio Amersfoort kijken, wordt de plezierzoeker wat beter bediend 
(onder andere klimbossen Garderen en Ermelo). 
 

 
 

Wat kan je met de Leefstijlvinder? 

 Is er voor alle groepen aanbod in de Regio Amersfoort? Wij hebben geke-
ken of er voor alle leefstijlen (huidig) aanbod te vinden is. Deze analyse is 
terug te vinden in hoofdstuk 3.3 en in bijlage 3; 

 Je kunt bepaalde (onderbenutte) gebieden beter benutten, door deze 
aantrekkelijker maken voor een bepaalde leefstijlgroep. Nieuwe gebie-
den kunnen zo ingericht worden dat verschillende leefstijlgroepen be-
diend kunnen worden en dat aantrekkelijk aanbod te vinden is;  

 Van de leefstijlen is ook bekend hoe zij het beste bereikt kunnen worden 
met communicatie. De leefstijlen helpen bij het bekend maken van het 
aanbod voor de leefstijl welke daarbij past. 
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4 Recreatiebehoefte in de Regio 
Amersfoort  

Hoofdstuk 4 staat in het teken van de recreatiebehoefte in Re-
gio Amersfoort. Op basis van de ontwikkeling van het aantal 
inwoners maken we een schatting van de benodigde hoeveel-
heid groen voor recreatie.  
 
4.1 Ontwikkeling aantal inwoners en woningen  
 
Figuur 4.1: historie en prognose van de ontwikkeling van het aantal inwoners 
(bron: CBS en Primos)  

 
 

                                                           
10 CBS (2020) 

Tussen 2020 en 2040 blijft het aantal inwoners van de regio groeien. Tot 
2030 wordt een groei voorzien van ruim 30.000 inwoners (+8%) en tot 
2040 van ruim 57.000 inwoners. Met andere woorden, van 406.000 inwo-
ners in 2020 naar 463.000 in 2040 (+14%). Deze 57.000 extra inwoners is 
meer dan nu de gemeenten Bunschoten en Baarn samen. De groei is een 
voortzetting van de groei tussen 1995 en 2020, toen de bevolking groeide 
van 317.000 naar 406.000 inwoners (+28%).10  
 
Om de vraag naar woningen in de regio te accommoderen moeten er tot 
2040 33.340 woningen gebouwd worden.11 Voor Regio Amersfoort is dit 
een grote opgave: een toename van bijna 20% ten opzichte van de hui-
dige woningvoorraad (2020: circa 177.000). Voor iedere vijf woningen 
moet er één bij worden gebouwd.   
 

4.2 Toename recreatiebehoefte  
 
Het belang van een kwalitatief groene regio 
Voor de leefbaarheid, kwaliteit van leven en het vestigingsklimaat is het 
belangrijk dat een stedelijke regio beschikt over voldoende aantrekkelijke 
en onderling verbonden recreatiegebieden, waarmee verscheidene doel-
groepen bediend kunnen worden.  
 
Groene recreatie is een essentieel onderdeel van preventieve gezond-
heidszorg. Zowel voor volwassenen (wandelen op recept, bewegen om fit 
te worden en te blijven) als voor kinderen. De Gezondheidsraad en Raad 
voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek achtten het in 2004 al plausi-
bel dat contact met groen indirect een gunstige invloed heeft op de ge-
zondheid van mensen. De raden wezen ook twee mogelijke mechanismes 
aan. Contact met groen kan helpen bij herstel van stress en aandacht 
moeheid en zo het ontstaan van chronische stress tegengaan. Chronische 
stress speelt een belangrijke rol in het ontstaan en beloop van ernstige, 

11 Primos (2020) 
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veel voorkomende lichamelijke en psychische aandoeningen en gezond-
heidsklachten. Groen kan ook aanzetten tot bewegen en op deze wijze 
het ontstaan en de verergering van overgewicht en obesitas tegengaan, 
evenals van hiermee samenhangende ziekten als diabetes en hart- en 
vaatziekten. Over een mogelijk derde mechanisme, het bevorderen van 
sociale contacten, is nauwelijks wetenschappelijke kennis beschikbaar. 
 
Voor kinderen is spelen in het groen is belangrijk voor motorische vaardig-
heden, tegen overgewicht en eenzaamheid en stimuleert het sociale vaar-
digheden. Echter, het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt is tussen 
2013 en 2018 drastisch gedaald.12 Terwijl 65% van de ouders als kind 
meer buiten speelde dan binnen, geldt dit nu nog voor slechts 10% van de 
kinderen. 30% van de kinderen speelt nooit of maar één keer in de week 
buiten, vijf jaar geleden was dit 20%. Uit onderzoek blijkt er een verband 
tussen de beschikbaarheid van veilig groen om te spelen, en de hoeveel-
heid tijd die kinderen buiten spelen.  
 
Is er genoeg groen, wat is de behoefte?  

 Recreatieve vraag neemt toe door toename van het aantal inwoners;  

 De behoefte aan recreatie in het groen per persoon is recent sterk ge-
groeid: buitenrecreatie is tijdens een lockdown de enige vorm van 
vrijetijdsbesteding buitenshuis. Deze ontwikkeling is al ingezet voor 
corona vanwege toenemende aandacht voor een gezonde levensstijl 
en is versterkt door de pandemie. De verwachting is dat dit (deels) 
blijvend is, ook op lange termijn is een toenemende behoefte aan bui-
ten bewegen in het groen; 

 De behoefte aan recreatief groen kan uitgedrukt worden in richtlijnen 
per inwoner of per woning. Echter, de normen voor realisatie van 
groen bij de stad, gekoppeld aan woningbouw, zijn niet meer in de 
wet verankerd. Tegelijk met de decentralisatie van het natuurbeleid, 

                                                           
12 Onderzoek van Kantar Public in opdracht van Jantje Beton (2018). Sinds 2013 is 
het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt gedaald van 20% naar 14%. 

is recreatie geen onderwerp meer van het Rijk. Ook het onderzoek 
naar recreatie is toen gestopt en de gebruikte groennormen zijn 
sindsdien niet meer geactualiseerd;  

 In 2011 was er al sprake van een tekort (zie figuur 4.2). De tekorten 
zijn vooral zichtbaar in de open landschappen. Deze landschappen 
bieden van nature niet de gebruiksmogelijkheden van de bossen. Hier 
zijn dus ook andere uitdagingen van kracht dan in de meer bosrijke 
gebieden. Aan de andere kant bieden deze plekken andere doelgroe-
pen wel ruimte: o.a. fietsers, wielrenners, skeeleraars, vissers etc. 
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Figuur 4.2: Tekortgebieden recreatie Amersfoort Noord 2030 (uit 2011)  

 
Behoefte recreatiegroen 2040 

 Aan de hand van de norm “recreatievogel” kan de behoefte aan re-
creatiegroen ingeschat worden. Deze norm gaat uit van 75 m² ge-
bruiksgroen per woning binnen de rode contour en 500m2 groen per 
woning op maximaal 5 kilometer rond de stad.13 Met ‘groen’ wordt 
hier bedoeld: natuur, bos, moeras of recreatiegebieden. Als er vol-
doende recreatieve paden en voorzieningen zijn, kan ook in agrarisch 
gebied recreanten opvangen. 

                                                           
13 Tot 2012 was er op Rijksniveau een richtgetal voor de hoeveelheid groen in de 
stad per woning vastgelegd van 75 m2 (VROM, 2006). Voor groen rondom de stad 
zijn verschillende normen. Goossens (1998, WUR, advies Recreatievogel) geeft 
een norm van 500m2 op 5 kilometer afstand. Het concept van de groennorm “re-
creatievogel” sluit goed aan bij de huidige uitgangspunten. Het gaat hierbij om 

 Deze norm vormde ook een basis onder de Ruimtelijke opgave Groen 
& Landschap 2020-2040 voor de U16; 

 In de Regio Amersfoort betekent de bouw van 33.340 nieuwe wonin-
gen tot 2040, volgens de normen van “recreatievogel” een behoefte 
van 250 hectare in het stedelijk gebied en 1.670 hectare om de stad 
(binnen 5 kilometer). Groen in de stad bestaat onder meer uit parken 
en plantsoenen. Het groen rondom de stad wordt naast bos, natuur 
en recreatieterreinen gezien als een groen dooraderd landschap van 
houtwallen met (klompen-) paden en rustpunten.   

 
Knelpunten  

 Waar de recreatieve druk groter is dan de draagkracht van de omge-
ving of het gebied, ontstaan knelpunten. In de Regio Amersfoort zijn 
op dit moment verschillende knelpunten gesignaleerd (zie hoofdstuk 
3.2);  

 Recreatiegedrag en recreatieve druk worden niet systematisch gemo-
nitord, waardoor we knelpunten alleen kunnen signaleren op basis 
van actuele kennis van experts uit het gebied, onderbouwd met 
nieuwsberichten en signalen uit het veld; 

 Voor deze verkenning hebben we gesproken met de beleidsmedewer-
kers van de gemeenten. De terreineigenaren hebben we niet geraad-
pleegd. In een volgende stap is dat wel raadzaam. Wellicht zijn er van-
uit natuuroogpunt nog meer knelpunten. De gemeenten staan veelal 
in goed contact met de terreineigenaren in hun gebied. 

 

een structuur die zijn fijnste vertakkingen heeft in de stad en die de stad en het 
omliggende landelijk gebied verbindt. De geschetste recreatieve structuur moet 
ook voorzien in de behoefte aan openluchtrecreatie-voorzieningen van mensen 
die weinig mobiel zijn, zoals kinderen en ouderen. Bron: “Rood en Groen in ba-
lans, Stichting Recreatie iov miniserie van LNV (2001).” 
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5 Toekomstige opgaven en kan-
sen  

We hebben in hoofdstuk 3.2 inzicht gegeven in de huidige knel-
punten. Voor de toekomst verwachten we dat deze knelpunten 
nóg ‘knellender’ worden. Dit bespreken we aan de hand van 
drie opgaven. Vervolgens nemen wij u mee in ruimtelijke ont-
wikkelingen die kansen bieden voor een groen recreatief uit-
loopgebied. Hoofdstuk 5 sluit af met bedreigingen die van in-
vloed zijn op groene recreatie in Regio Amersfoort.  
 

5.1 Opgaven 
 
1. Kwantitatieve opgave: meer ruimte voor groene recreatie nodig 
Naar verwachting wonen er in 2040 14% meer mensen in Regio Amers-
foort dan nu. Hierdoor staat Regio Amersfoort voor een grote uitdaging: 
hoe zorgen wij ervoor dat de regio op zo’n manier groeit, dat iedereen 
prettig en gezond kan leven?14 Naast het oplossen van de genoemde knel-
punten (zie hoofdstuk 3.2) is het creëren van meer toegankelijk groen een 
grote opgave. 
 
Zoals berekend in hoofdstuk 4.2 wordt voor Regio Amersfoort een be-
hoefte voorzien van 1.670 hectare extra groen om de stad (binnen 5 kilo-
meter). Het groen om de stad kan bestaan uit (opengesteld) bos, natuur, 
recreatieterreinen, parken en plantsoenen. Deze gebieden moeten met 
groenblauwe ‘linten’ verbonden worden met de stad.  
 

                                                           
14 Omgevingsvisie Provincie Utrecht (2020) 

Vanuit het oogpunt van leefbaarheid, gezondheid en duurzame mobiliteit  
moet gestreefd worden naar het realiseren van recreatie-aanbod zo dicht 
mogelijk bij de woningen. Dit betekent dat de grootste groene recreatie-
opgaven te vinden zijn bij: 

 Vathorst en Vathorst Noord; 

 Rengerswetering (Bunschoten);  

 Corlaer/ Doornsteeg (Nijkerk).  
 
Op dit moment is al er een tekort aan aantrekkelijke recreatieve rondjes 
voor inwoners van deze deels gerealiseerde woonwijken. Bij realisatie van 
Vathorst-Noord en uitbreiding van het aantal woningen in Bunschoten en 
Nijkerk zal hier de druk verder oplopen. 
 
2. Betere recreatieve verbindingen 
Een belangrijk onderdeel zijn de toeristisch-recreatieve routestructuren. 
Het overgrote deel van recreatieve activiteiten (circa 75%) heeft een rou-
tegebonden component. Door het gebruik van elektrische middelen als e-
bikes en speedpedelecs wordt de actieradius, en daarmee ook de ruimte-
lijke impact, van de recreant vergroot. Veel knelpunten hebben te maken 
met verkeersdrukte en parkeeroverlast.  
 
Echter, er is geen logische recreatieve (hoofd) routestructuur in Regio 
Amersfoort. Aantrekkelijke routes lopen dood (langs de Laak aan de oost-
kant) of hebben missende schakels (Valleikanaal), groengebieden zijn niet 
aantrekkelijk met elkaar verbonden (bijv. Laakzone, Hoevelakense Bos, 
Bloeidaal en Stoutenburg, en ook de versnipperde bosgebieden tussen de 
Leusderheide en Soestduinen/ ‘t Hoogt). Onder meer de infrastructuur, 
werklocaties, defensieterreinen en waterlopen vormen obstakels voor 
aantrekkelijke recreatieve verbindingen. Een deel van het aanbod is per 
fiets niet op een aantrekkelijke manier bereikbaar. Ook hebben bepaalde 
delen van de stadsregio een lage dichtheid van aantrekkelijke beloopbare 
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verbindingen. Het landschap is te voet ontoegankelijk: Regio Amersfoort 
is wat dat betreft uit balans. Het ontwerpen van een logische groen-
blauwe recreatieve hoofdstructuur is een belangrijke opgave voor de re-
gio.  
 
3. Kwalitatieve opgave: meer ruimte voor plezier- en harmoniezoeker  
Het aanbod voor plezier- en harmoniezoekers in Regio Amersfoort is be-
perkt. Met name de plezierzoeker is een belangrijke leefstijl in de regio, 
maar het aanbod is op één hand te tellen. Dit terwijl het aanbod voor de 
verbindingszoeker – één van de kleine doelgroepen in de regio – bijzonder 
omvangrijk is. Bovendien is het ‘fungehalte’ van de voorzieningen die we 
hebben getypeerd als aantrekkelijk voor plezierzoekers, nog wat beschei-
den naar de smaak van deze leefstijl. Met andere woorden, er is aanlei-
ding voor iets meer uitbundig vermaak (en ook nieuwe concepten). Er zijn 
haakjes om verbreding te zoeken richting sportief/ outdoor, landbouw en 
waterrecreatie.  
 
Daarnaast is bekend dat in het buitengebied horeca/ rustpunten beperkt 
zijn. Om hier langer te verblijven, is het van belang dat voldoende voorzie-
ningen aanwezig zijn. Opgemerkt wordt dat bijvoorbeeld bij de klompen-
paden mensen in de berm moeten zitten om naar het toilet te gaan (wat 
het draagvlak voor dit soort paden bij terreineigenaren niet vergroot). Een 
horecavoorziening bij de Malebrug zou ook de recreatieve gebruiksmoge-
lijkheden van het gebied sterk vergroten.  
  

5.2 Kansen 
Versterken groene structuren (mede) voor recreatie  

 De Eem & Grebbelinie als recreatieve hoofdroute verder ontwikkelen. 
Mogelijkheden tot wandelen en fietsen rond de Eem en het Valleika-
naal verder versterken. Mede door haar unieke historie, zou de Greb-
belinie zich kunnen ontwikkelen tot toekomstig icoon;  

 Valleilint tussen Utrechtse Heuvelrug en Veluwe, waaronder land-
schapsontwikkeling tussen Hoevelaken en Nijkerkerveen (van Hoeve-
lakense Bos richting Landgoed Appel en Veluwe en tussen Leusden en 
Hoevelaken richting Barneveld); 

 De Laak (breed genomen tot over de Randmeren): ontwikkeling recre-
atieve voorzieningen, pleisterplaats, routes en mogelijkheden voor 
rondjes. Hoevelakense Bos en Laakzone Vathorst recreatief en ecolo-
gisch met elkaar verbinden, evenals Hoevelakense bos en Bloeidaal. 

 
Het Lint in het Maximápark is een groot succes (bron: Verkeerskunde.nl) 

 
 
Voorbeelden van win-win aanpak 

 Benut het agrarische landschap: herbestemming van agrarische ge-
bouwen met recreatieve functie, landschapsontwikkeling en realise-
ren van vrijliggende wandel- en/ of fietspaden (bijvoorbeeld boeren-
landpaden). Voor een verdiepingsslag verwijzen wij u graag door naar 
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de rapportage ‘opgaven voor routegebonden recreatie in stadsregio 
Amersfoort’ (TRACK, 2021);  

 Voeg kwaliteit toe in gebieden die dreigen te verrommelen. Een inves-
tering in het landschap gecombineerd met recreatieve gebruiks-
waarde zorgt voor een nieuwe omgevingskwaliteit. Een voorbeeld 
hiervan is een beweeglint waarmee verschillende stedelijke en land-
schappelijke eenheden met elkaar verbonden kunnen worden. Een 
beweeglint is een herkenbare doorgaande vrijliggende recreatieve 
route in een lusvorm die verschillende wijken en bestemmingen met 
elkaar verbindt. Voorbeeld is het 8 kilometer lange Lint in het 
Maximápark in Leidsche Rijn, een succesverhaal.  

 
Klompenpad Derde Erfpad Soest (bron: eigen foto) 

 
 
Overzicht van (potentiële) kansen 
In bijlage 4 is in tabelvorm weergegeven waar kansen liggen voor de Regio 
Amersfoort. Deze informatie is verkregen uit de 1-op-1 gesprekken met 

de gemeenten en aanvullend bureauonderzoek. In het kort, er liggen kan-
sen op het gebied van:  

 Versterken van icoongebieden en icoongebieden toevoegen; 

 Kleinschalig aanbod toevoegen in gebiedsontwikkeling; 

 Verbindingen realiseren; 

 Aanleggen van beweeglinten; 

 Realiseren van ommetjes nabij de woonkernen (wandelen); 

 Uitbreiden mogelijkheden voor waterrecreatie. 
 
De verschillende begrippen zijn als volgt gedefinieerd: 

 Icoongebieden: gebieden met een ‘landmark’, in een aantrekkelijk 
landschap en een concentratie van recreatieve voorzieningen en fiets- 
en wandelroutes. Er is zowel een hoge gebruiks-, belevings- als attrac-
tiewaarde. Het zijn gebieden met een sterke aantrekkingskracht en 
bekendheid en die vele mensen trekken gedurende grote delen van 
het jaar; 

 Beweeglinten: herkenbare doorgaande vrijliggende recreatieve routes 
in een lusvorm die verschillende wijken en bestemmingen met elkaar 
verbindt; 

 Ommetjes: bewandelbaarheid van landschappen direct naast de 
woongebieden. Met andere woorden, mogelijkheden om direct vanaf 
de voordeur een ‘ommetje’ te kunnen maken. Het overgrote deel van 
deze wandelingen gaat ‘op de bonnefooi’. Bepalend is dus wat men-
sen kennen, wat zichtbaar, vindbaar en logisch is en wat ze fysiek kun-
nen belopen. 
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5.3 Bedreigingen  
 
Kwaliteit van het landschap  
Kwaliteit van het landschap is van groot belang voor recreatie. Wanneer 
het landschap wordt aangetast neemt vanzelfsprekend de aantrekkelijk-
heid voor recreatie af. Daarnaast kan een gebied waar energie wordt op-
gewekt niet meer gebruikt worden voor recreatie. 
 
Energietransitie 

 Nederland staat voor een enorme versnelling van de energietransitie. 
Voor Regio Amersfoort houdt dit concreet in dat in 2050 300 windtur-
bines van 3 MW op land dienen te zijn gepland en 1.247 hectare aan 
zonnevelden worden ingericht.15 De impact hiervan op omgevings-
kwaliteit en beleving van natuur en landschap beperkt de mogelijkhe-
den voor recreatie;  

 De mogelijkheden van recreatief gebruik van zonnevelden of gebie-
den rondom windmolens zijn beperkt en komen zelden voor. Veran-
deringen in het landschap zoals windturbines en/ of zonnevelden heb-
ben dus direct invloed op de recreatieve waarde van het gebied. Wel 
is de plaatsing van een windturbine of zonneveld soms aanleiding tot 
landschapsontwerp, wat mogelijkheden biedt voor recreatie. Ook zou 
het afdragen van een deel van de opbrengst van de duurzame energie 
ten goede kunnen komen aan landschap of nieuwe natuur. 

 
Infrastructuur  

 Infrastructuurwerken vormen een bedreiging voor de recreatieve 
bruikbaarheid;  

 Voorbeeld is de Sober+ variant voor knooppunt Hoevelaken. In deze 
variant zijn amper recreatieve koppelkansen benut. De bestuursover-
eenkomst met regiowensen dateert van 2013, sindsdien is de wereld 

                                                           
15 Startnotitie RES Regio Amersfoort (2019) 

veranderd. Er komen slechts twee nieuwe onderdoorgangen onder de 
A28 in ‘oud Amersfoort’ (bij Dorrestein en Schuilenburg); 

 Daarnaast vormt de (mogelijke) aansluiting van Vathorst noordwest 
op de A1 bij Zevenhuizen een bedreiging. Waar eerder een weg over 
Amersfoorts grondgebied via het te verbeteren kruispunt Bergpas/ 
Rondeweg werd afgewezen, is volgens Rijkswaterstaat enkel een 
nieuwe weg (of tunnel) dwars door het Bunschoter buurtschap Zeven-
huizen haalbaar. Gevolg hiervan is afname van het toch al schaarse re-
creatief uitloopgebied door aantasting van het uitzicht, versnippering 
en barrièrewerking, luchtvervuiling en geluidsoverlast. Daarom is ge-
meente Amersfoort – in samenspraak met Zevenhuizenaren – op zoek 
gegaan naar alternatieven. Van de zes zijn er nog twee over (noorde-
lijke en zuidelijke variant). Er is nog geen besluit genomen. Wat er nu 
gaat gebeuren, hangt af van wat de gemeenten met elkaar afspreken 
over compensatie en maatregelen.16  

 
Verstedelijking  

 Verdere verstedelijking in de regio, zonder gelijktijdige investeringen 
in groen nabij de woonwijk (binnen 5 kilometer van de wijk) is een 
grote bedreiging voor kwaliteit van leven en de natuurwaarden;  

 Als het recreatieve uitloopgroen niet meegroeit met de behoefte, 
worden de huidige drukke plekken (Soestduinen, Lage Vuursche, Den 
Treek en Hoevelakense Bos) nog drukker. Deze, en andere groenge-
bieden zijn echter in de eerste plaats natuurgebieden. Naast recreatie 
ervaren deze natuurgebieden ook druk vanwege onder meer de 
droogte en stikstof, waardoor ze recreatieve druk minder goed kun-
nen opvangen. Door deze combinatie van factoren wordt de grens 
van wat deze natuur aankan, eerder bereikt.  

16 Gemeente Amersfoort (2020) 
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6 Conclusies en adviezen 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de belangrijkste conclusies en 
daaruit voortvloeiende adviezen. Het gaat hierbij om conclu-
sies ten aanzien van de benodigde hoeveelheid recreatief 
groen, de kansen en knelpunten, de verbindingen en de aan-
sluiting op de vraag van de recreant. De adviezen (hoofdstuk 
6.2) hebben we uitgewerkt langs vier lijnen.  
 

6.1 Conclusies  

6.1.1 De verhouding tussen het aantal inwoners en de groene buitenre-
creatie raakt steeds verder uit balans  

 
Tekort aan groene recreatiemogelijkheden neemt toe 

 Knelpunten laten zien dat op dit moment de recreatieve druk op 28 
plaatsen structureel te hoog is (zie figuur 3.5). Inwoners van Regio 
Amersfoort hebben onvoldoende ruimte om te recreëren in het groen 
in de regio. Deze drukte heeft tevens negatieve gevolgen voor de leef-
baarheid van de drukke gebieden, de beleving voor de recreant (file-
wandelen) en de natuur;  

 De huidige knelpunten doen zich op dit moment voor ten noorden en 
ten zuiden van Soest, ten zuiden van Amersfoort en rondom het Hoe-
velakense Bos;  

 Zoals berekend in hoofdstuk 4.2 wordt voor de Regio Amersfoort een 
behoefte voorzien van 1.670 hectare extra groen om de stad (binnen 
5 kilometer). Het groen rondom de stad kan bestaan uit (opengesteld) 
bos, natuur, recreatieterreinen en recreatieve benutting van land-
bouwgebied (in combinatie met groene dooradering), plus aantrekke-
lijke verbindingen met de stad; 

 In Regio Amersfoort is een tekort aan openlucht zwemwater. In 
warme zomers als de zomer van 2020 ontstaan daardoor gevaarlijke 
situaties en gezondheidsrisico’s.  

 
Huidige knelpunten vooral rondom Soest en ten zuiden van Amersfoort, 
tekorten met name aan de noordkant   

 Hoewel op verschillende plaatsen in Regio Amersfoort de afgelopen 
jaren natuurgebieden met een recreatieve functie en klompenpaden 
zijn gerealiseerd, is dit niet voldoende ten opzichte van de groei van 
het aantal inwoners (zie figuur 4.1). Waar de woningen vooral zijn ge-
bouwd in de noordoostelijke deel, en het bestaande aanbod zich aan 
de zuidwestkant bevindt – is aanvullend aanbod vooral in het zuidoos-
ten gerealiseerd; 

 Hierdoor zijn er op dit moment met name tekorten aan de noord- en 
oostkant van de regio, in de zone van Rengerswetering (Bunschoten) 
via Vathorst (Amersfoort) naar Corlaer (Nijkerk). Bos en strand in Fle-
voland is dichtbij, maar onbereikbaar; 

 Inwoners van Amersfoort Noord, Bunschoten en Corlaer moeten voor 
een aantrekkelijk wandelgebied de auto pakken, waardoor elders (ex-
tra) parkeerplaatsen nodig zijn.  

 
Er is wel een redelijk goede uitgangspositie 

 De basis in de Regio Amersfoort is sterk: Regio Amersfoort telt negen 
unieke gemeenten met een rijke en bijzondere variatie aan land-
schappen (bossen, rivierlandschappen, veenweidegebieden etc.) en 
bezienswaardigheden (Grebbelinie, landgoederen, dorpscentra, erf-
goed, musea als het Nationaal Militair Museum en meer);  

 In de regio identificeerden wij een tiental icoongebieden met (boven-) 
regionale aantrekkingskracht (zie hoofdstuk 3.1);  
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 Wat betreft voorzieningen (horeca, sport, cultuurhistorie, waterrecre-
atie etc.) is er op het eerste oog een redelijk behoorlijke dichtheid en 
variatie (zie figuur 3.1);  

 Maar: er zijn wel ‘blinde’ vlekken in de voorzieningenstructuur. Dit 
zijn (vanaf het noorden met de klok mee) delen van de Eemoever, ten 
oosten van Nijkerk, omgeving Barneveld, ten noorden van Wouden-
berg, overgang Amersfoort – Heuvelrug, en in de polders. Dit is deels 
ook een bewuste en gewaardeerde keuze: de Eempolder, polder Ar-
kemheen en de Veluwe zijn Natura-2000 of NNN-gebieden. Hier te-
genover staat dat er op locaties waar dat kan wel een hogere voorzie-
ningendichtheid gewenst is om de gebruikswaarde en trekkracht (at-
tractie- en belevingswaarde) van deze gebieden te vergroten. Voor-
beelden zijn Henschotermeer, de Grebbelinie en Nijkerk aan het wa-
ter. 

6.1.2 Routegebonden recreatie neemt toe  

 Vanwege corona en door de toegenomen interesse voor gezondheid 
en een gezonde levensstijl neemt de behoefte aan actieve recreatie 
toe; 

 Patronen en ondernomen (type) activiteiten in de vrijetijdsbesteding 
zijn door de tijd heen stabiel.17 De verwachting is dat de bestaande 
patronen tot 2035 aanwezig zullen zijn;  

 De verwachtingen qua beleving en belevenis nemen ook toe. Daarbij 
zijn de behoeften cumulatief: recreanten blijven doen wat ze altijd de-
den, en hebben daarbij behoefte aan steeds iets nieuws. Dit heeft tot 
gevolg dat meer voorzieningen nodig zijn, en dat groene recreatiege-
bieden continu in ontwikkeling moeten zijn – zodat ze kunnen mee-

                                                           
17 SCP (2018) 

ontwikkelen met de behoeften van de inwoners. Recente trends heb-
ben te maken met gezond bezig zijn en zelf meedoen (participeren): 
stadslandbouw en gezamenlijke tuinen zijn in opkomst; 

 Groene recreatie is steeds sportiever en daarmee ook meer routege-
bonden geworden. Ongeveer driekwart van de vrijetijdsbesteding bui-
tenshuis heeft een routegebonden component;  

 Daarbij leidt het gebruik van de e-bike ertoe dat recreanten grotere 
afstanden afleggen: de actieradius wordt groter. Recreatieve verbin-
dingen zijn daardoor steeds belangrijker geworden.  

6.1.3 Weinig aanbod voor plezier- en harmoniezoekers  

 De leefstijlen (zie hoofdstuk 3.3 en bijlagen 1-3) laten zien dat de hui-
dige behoeften van inwoners van Regio Amersfoort overeenkomen 
met de gemiddelde Nederlander; 

 Een ‘voor ieder wat wils’-aanbod is voor een steeds kleinere groep 
aantrekkelijk geworden. Differentiatie en een meer uitgesproken aan-
bod is steeds belangrijker;18 

 Het aanbod voor plezier- en harmoniezoekers in de regio is beperkt. 
Dit is regionaal en landelijk gezien één van de dominante leefstijlen, 
echter het aanbod is op één hand te tellen; 

 Een groot deel van het aanbod is aantrekkelijk voor de stijl- en rust-
zoekers, maar de variatie kan beter. Voorzieningen hebben nu vaak 
een natuurlijk karakter, terwijl er verscheidene haakjes te vinden zijn 
op het gebied van o.a. cultuurhistorie, landbouw, landschap, duur-
zaamheid.  

  

18 In de afgelopen 10 jaar waarin ervaring is opgedaan met de leisure leefstijlen is 
gebleken dat de voorkeuren van de verschillende groepen verder uiteen zijn gelo-
pen. Onbekend is of deze trend zich voort zal zetten.  
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Figuur 6.1: Overzicht van adviezen voor Regio Amersfoort 

  



36 

6.2 Adviezen 

6.2.1 Maak meer aanbod 
Er is behoefte aan meer voorzieningen en groene gebieden die aantrekke-
lijk zijn voor recreatie. Tot 2040 gaat het om ca 1.670 hectare opengesteld 
groen gebied (zie hoofdstuk 4.2 en 5.1).  
 
Ondernemersinitiatief in de brede berm langs de Laak bij de Achterhoekerweg 
(bron: eigen foto) 

 
 
1. Nieuw groen ontwikkelen  
Realiseer nieuwe groengebieden met recreatieve gebruiks- en belevings-
waarde. Naast natuur & bos, en specifiek voor recreatie ingerichte 
(dag)recreatiegebieden kan dit ook bestaan uit brede recreatieve verbin-
dingen (zie hoofdstuk 6.2.2) en aantrekkelijk agrarisch landschap met een 
fijnmazige padenstructuur.  
 
Adviezen 

 Realiseer nieuwe groen-, natuur- en recreatiegebieden: 

– Realiseer de Groene Contour en andere natuurgebieden, en richt 
waar mogelijk ook in voor (rustige) recreatie; 

– Laakzone, aanvullend op de bestaande plannen extra groengebie-
den en verbindingen realiseren (richting Randmeer, Hoevelaken en 
Bloeidaal). De bestaande plannen in de Laakzone (Over de Laak) zijn 
onvoldoende qua intensieve recreatie, dus aanvullingen zijn nood-
zakelijk; 

– Aanvullende voorzieningen voor water en oeverrecreatie Eemmeer.  

– Natuur en wandelvoorzieningen omgeving Melksteeg (bestaand 
plan en uitbreiding) en zwemwaterlocatie Soestkant Eempolder; 

– Valleilint tussen de Veluwe en Heuvelrug (Nijkerk Zuidoost, Barne-
veld, Leusden), natuurontwikkeling en verbindingszone (ook voor 
recreanten); 

– Punt Vathorst-Noord en Zevenhuizen: dooraderd landbouwgebied, 
natuur, mogelijk landgoed- en natuur- of groenontwikkeling; 

– Leusden Zuid - Woudenberg, zone rondom Grebbelinie.  

 Realiseer een fijnmazige (wandel)padenstructuur in aantrekkelijk 
agrarisch landschap, in combinatie met landschapselementen, ecolo-
gische verbindingen en waterberging.  

– Een voorbeeld is “de Vallei als loopbestemming” (op de volgende 
pagina is een uitgebreide beschrijving opgenomen); 

– Hoogland West, landgoedontwikkeling (bestaand plan), natuur, 
dooraderd landbouwgebied;  

– Ten noorden van Hoevelaken, aansluitend op de Laak en Hoevela-
kense Bos: dooradering landbouwgebied, toevoegen icoongebied 
en verkenning zwemwater bij de Paddenstoel; 

– Gebied tussen Achterveld, Leusden en de A1 (Stoutenburg en om-
geving); 

– Barneveld noord en west (zone rondom de beek). 

 Stel afgesloten gebieden open. De Vlasakkers is nu volledig afgeslo-
ten, terwijl het voorheen in het weekend opengesteld was. Ook de 
Leusderheide is afgesloten door militair gebruik. Door de omvang van 
deze gebieden (260 ha en 1000 ha) en de beleving die ze bieden, zijn 
de (potentieel) van grote betekenis voor de regio.   
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Voorbeeld: De Vallei als Loopbestemming  

In het gebied tussen Scherpenzeel en 

Achterveld is op wandelgebied veel te 

bereiken. Het gebied hoeft niet (en zal 

nooit) zo bekend en druk belopen te 

worden als de Heuvelrug, wel kan het een 

mooie bijdrage leveren aan het wandel-

aanbod in de regio.  

 

TOP Groot Zandbrink kan een centrale rol 

spelen in de ambitie om van de Gelderse 

Vallei een meer herkenbaar wandelgebied 

te maken. In het gebied rond de hoeve 

kunnen de wandelmogelijkheden relatief 

eenvoudig verbeterd worden. De 

uitdaging is om de toegankelijkheid van 

het landschap herkenbaarder te maken en 

enkele ontbrekende schakels te 

realiseren.  

 

Voor het uitvoeringsplan moet goed 

worden samengewerkt met de 

verschillende eigenaren. Het begeleiden 

van dit proces is een project dat bijv. 

vanuit de overheden (provincie / regio) 

kan worden gefaciliteerd. (Zie verder: 

Opgaven voor routegebonden recreatie in 

stadsregio Amersfoort, TRACK (2021).  

 

Kader: De Vallei als Loopbestemming, pagina 57 Track rapport.  

https://we.tl/t-t181V2QHVo
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2. Bestaande icoongebieden versterken en nieuwe ontwikkelen 
Versterken van recreatieaanbod vanuit dat wat al sterk is, is een logische 
no-regret strategie. De recreatieve druk is ongelijk verspreid. In gebieden 
zoals Lage Vuursche, Den Treek en de Lange Duinen is het op momenten 
te druk, terwijl andere gebieden rustig zijn. Bovendien ontbreekt in het 
noordelijke en oostelijke deel de Regio aan aantrekkelijke icoongebieden 
waardoor niet iedereen een icoongebied dichtbij huis heeft.  
 
Icoongebieden bestaan uit een combinatie van aantrekkelijk landschap 
(vaak met bos, bomen en water), een hoge dichtheid en variatie van pa-
den en voorzieningen, één of meerdere beeldbepalende voorzieningen en 
beleefbaar (toegankelijk) erfgoed. Deze combinatie en concentratie zor-
gen voor een hoge recreatieve gebruiks-, belevings- en attractiewaarde.  
 
Adviezen 

 Nieuwe icoongebieden door bestaande recreatiegebieden uit te bou-
wen en te versterken:  

– Recreatiewaarde Henschotermeer versterken (meer jaarrond ge-
bruiksmogelijkheden); 

– Doorontwikkeling Paleis Soestdijk; 

– Nijkerk aan het water – realiseren van (toegang tot) speel- en 
zwemwater, toevoegen van voorzieningen (bijvoorbeeld voor kin-
deren of buitensporters) en omgevingskwaliteit; 

– Uitbouwen aanbod Landgoed Schaffelaar (kasteel, erf, evenemen-
ten); 

– Uitbreiding Hoevelakense Bos (reeds gepland, plus verdere uitbrei-
ding naar het oosten); 

– Realisatie icoongebied in de omgeving van de Paddenstoel, bij voor-
keur in combinatie met zwemwater; 

– Grebbelinie ontwikkelen als icoongebied, bijvoorbeeld in de omge-
ving van de Museumbunker. 

 Inrichtingsmaatregelen en recreatiemarketing (bezoekersmanage-
ment) om knelpunten bij huidige icoongebieden aan te pakken: 

– Lage Vuursche (hoge recreatiedruk dorp en omgeving); 

– Lange Duinen (drukte); 

– Den Treek (drukte); 

– Korte Duinen (hier ligt het accent meer op natuur, kan daardoor 
minder drukte verdragen); 

– Bosgebied Hees (ASR gebied) Soest (routevormen voor o.a. moun-
tainbiken, wandelen en mennen lopen door elkaar, waardoor on-
derling spanningen ontstaan); 

– Recreatiegebied Zeumeren (drukte tijdens warme dagen, in zomer 
2020 meerdere keren afgesloten); 

– Het Kleine Zeetje Spakenburg en Eemmeer, verbeteren waterkwali-
teit ten behoeve van zwemmen, mogelijkheden voor waterrecrea-
tie. 

 
Versterken van bestaande icoongebieden en het ontwikkelen van nieuwe 
vraagt om een gerichte en gecombineerde investering in verbindingen, 
landschap, voorzieningen en recreatiemarketing (zie hoofdstuk 6.2.4). 
Maak bij nieuwe icoongebieden ook ruimte voor de uitbreiding van aan-
bod voor de plezier- en harmoniezoekers (zie hoofdstuk 6.2.3). Op basis 
van de kwaliteiten van het gebied kan de inrichting worden aangepast, zo-
dat die aansluit bij de wensen van verschillende typen recreanten (stilte/ 
natuurbeleving vs. actie/ gezelligheid).  
 
3. Richt gebieden in voor recreatief (mede)gebruik  
De (voornamelijk) agrarische gebieden kunnen voor recreatie heel aan-
trekkelijk zijn. Een belangrijke opgave hierbij is (naar een aantrekkelijk 
landschap) het realiseren van een fijnmazig wandel- en fietsnetwerk, vol-
doende “afstapplekken”, “bezoekdoelen” en pleisterplaatsen.  
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Adviezen 

 Creëer kleine recreatieve voorzieningen en maak (regel-)ruimte voor 
burger- en ondernemersinitiatief. Naast publiek aanbod (steigers, 
bankjes, uitkijkplekken, speelplekken, opengesteld cultureel erfgoed) 
kan het ook gaan om publiek aanbod zoals een landwinkel of Rust-
punt. Beide vormen van aanbod zijn complementair aan elkaar; 

 Faciliteer landgoedontwikkeling en maak koppelingen met natuuront-
wikkeling en waterberging; 

 Stimuleer grondeigenaren om hun (agrarisch) gebied open te stellen 
voor wandelaars, met vergoedingen en faciliteren van beheer; 

 Realiseer vrijliggende fiets- en wandelpaden; 

 Maak recreatieve herbestemming van erfgoed en voormalig agrari-
sche gebouwen mogelijk; 

 Dit is specifiek relevant voor de agrarische gebieden binnen 5 kilome-
ter van de woonkernen. 

 
4. Realiseer meer zwemlocaties  
In Regio Amersfoort is er een toenemend tekort aan zwemwater. Door kli-
maatverandering wordt gezond zwemwater nabij huis steeds belangrijker. 
Door het tekort zwemmen mensen onder meer in de Eem, wat ongezond 
is.  
 
Adviezen 

 Maak de stranden van Flevoland bereikbaar. Met een bijdrage in de 
exploitatie, kan de huidige exploitant mogelijk de prijzen verlagen en 
de frequentie verhogen. Advies is om voor de lange termijn een vaste 
oeververbinding te onderzoeken. Hierdoor komen de stranden (en 
bossen) in Flevoland ineens binnen fietsbereik voor de inwoners van 
Amersfoort Noord;  

 Verken mogelijkheden (uitbreiden of verbeteren) zwemwater:  

– Bunschoten (Het Kleine Zeetje): hier is al een zwemwaterlocatie 
met recreatieve voorzieningen. Probleem is dat vogels het water 

vervuilen. Advies is dat provincie en gemeenten samen maatrege-
len nemen om op te treden tegen de vogels en daarmee de water-
kwaliteit te verbeteren. Er is op deze locatie nog veel ruimte voor 
recreatie, ook op warme dagen; 

– Strand Eemhof: verbeter de verbinding tussen Spakenburg en de 
Eemhof (en de stranden daar), bijvoorbeeld door een betaalbaar-
dere en frequentere pontverbinding.; 

– Westoever Eem bij Malebrug Soest: verken mogelijkheden realise-
ren zwemwater, bijvoorbeeld in een (nieuw te graven) zij-arm van 
de Eem;  

– Zwemplas bij ’t Overbos, verken met de ondernemer of de capaci-
teit ervan vergroot kan worden; 

– ir. Juliusput: Maak deze plas geschikt als zwemwater; 

– Plas bij de Paddenstoel (Holkerveen-Nijkerkerveen): verken of de 
plas geschikt te maken is als zwemwater; 

– Nijkerk aan het water: verken of het strand (opnieuw) geschikt ge-
maakt kan worden als zwemwater. 

 Door de Eem komen te veel nutriënten op het Eemmeer. Wanneer 
geïnvesteerd wordt in de waterkwaliteit van de Eem, krijgen we ook 
beter water op het Eemmeer. Met een betere waterkwaliteit kunnen 
wellicht zwemwaterlocaties langs de Eem worden gecreëerd en ko-
men meer kansen om ingrepen te doen op het Eemmeer. Doordat het 
water op het Eemmeer momenteel niet robuust genoeg is, kunnen we 
niet verdiepen of harken om de waterplanten te verwijderen. Als je 
dit nu zou doen, zou het water troebel worden. Het verbeteren van 
de kwaliteit van de Eem (en daarmee het Eemmeer) wordt op de mid-
dellange en lange termijn als beste oplossing gezien; 

 Aanvullend op (of als alternatief voor) voorgenoemde opties voor 
zwemlocaties, moet de haalbaarheid van een drijvend zwembad on-
derzocht worden.  
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Drijvend zwembad: Badeschiff & Arena Club Berlijn (foto: DPA picture-alliance) 

 

6.2.2 Verbindingen 
Meer en betere verbindingen moeten ruimte bieden aan het groeiende 
aantal fiets- en wandeltochten en andere routegebonden recreatie. Daar-
naast moeten aantrekkelijke verbindingen bijdragen aan een spreiding 
van recreanten.  
 
1. Realiseer recreatief aantrekkelijke en groene hoofdontsluitingen 
Er is behoefte aan groene recreatieve verbindingen. Recreatieve verbin-
dingen brengen de recreant van A naar B, maar vormen ook een doel op 
zich wanneer de omgeving aantrekkelijk is en voldoende variatie en voor-
zieningen biedt. Door het realiseren van brede verbindingen kunnen 
meerdere doelen gekoppeld worden: naast recreatie ook biodiversiteit, 
economie, water, landschap en cultuurhistorie. Een deel van het beno-
digde recreatiegroen (zie paragraaf 6.2.1) kan in de vorm van verbindin-
gen aangelegd worden.  
 
 
 

Wandelen over de dijken en langs de kazematten van de Grebbelinie (bron: Greb-
belinie bezoekerscentrum) 

 
 
Adviezen 
Realiseer fiets- en wandelverbindingen langs watergangen en groenstro-
ken die leiden naar dorps- en stadskernen en recreatieve en cultuurhisto-
rische punten. Gebruik hiervoor landschappelijke en cultuurhistorische 
structuren. Voorbeelden:  

 Uitbreiden en verrijken van de route langs de Laak, van Randmeer tot 
aan de Laakweg. Verbind ook aan het Hoevelakense Bos en verder 
naar het zuiden Bloeidaal; 

 Versterken en compleet maken van de route langs de Grebbelinie, 
Valleikanaal en Eem;  

 Ecologische en recreatieve verbindingen langs de Esvelderbeek en 
Barneveldsche Beek; 

 Benut snelfietsroutes ook voor recreatie. In de rapportage van TRACK 
zijn utilitaire en recreatieve routes genoemd op diverse plaatsen. 
Voorbeelden zijn Eemnes <> Baarn, Eemnes <> Bunschoten en Nijkerk 
<> Eem(meer) & Laak.  
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Figuur 6.2: Voorbeeld beweeglint tussen Vathorst en Corlaer (circa 8 kilometer), 
grotendeels over bestaande wegen en paden. Het traject moet veiliger en aan-
trekkelijker gemaakt worden en missing links moeten worden gerealiseerd.  

 
 
2. Geef vorm aan beweeglinten 
We adviseren om op een aantal plekken in Regio Amersfoort beweeglin-
ten te realiseren, vergelijkbaar met het Lint rond het Máximapark (zie 
hoofdstuk 5.2). Een steeds groter deel van recreatie buitenshuis is actief 
en bevat een routegebonden component. Een beweeglint behoort tot de 
meest gebruikte routes voor recreatie en het is een bewezen succesvol 

concept. De groene omgeving en het gladde asfalt nodigen uit tot bewe-
gen. Ingrediënten van een sterke beweegronde voor skeeleraars, hardlo-
pers, fietsers en wandelaars zijn: een breed, herkenbaar pad van glad as-
falt, zonder scherpe bochten, met afstandsmarkeringen, met ruimte voor 
voetgangers, zo weinig mogelijk of geen autoverkeer en altijd veilig voor-
rang ten opzichte van kruisingen met autowegen. De breedte, zo’n over-
vloed aan ruimte, van het pad geeft een impuls aan sport- en recreatie-
plezier. 
 
Adviezen 

 We adviseren om op meerdere plekken (zie figuur 6.2 en 6.3) be-
weeglinten te realiseren, bijvoorbeeld op/ bij: 

– Rondom de Groene Zoom bij Leusden (zie ook rapport TRACK);  

– Tussen Vathorst en Corlaer (zie figuur 6.2);  

– Ronde door Eemland over bestaande wegen. Rechte gladde asfalt-
wegen met weinig verkeer zijn al aanwezig. De weidse polderland-
schappen trekken geen massa’s recreanten, maar zijn wel aantrek-
kelijker is voor (niche)groepen. Volgens TRACK is skeeleren daarin 
misschien wel hét voorbeeld. In het voorjaar van 2020 trok Neder-
land massaal de skeelers aan. Fijn skeeleren vraagt echter wel glad 
en breed asfalt en weinig mede-verkeersgebruikers, wat in de pol-
der te vinden is. Voor een uitgebreide inventarisatie van mogelijke 
landschappelijke beweeglinten verwijzen wij u graag door naar de 
rapportage ‘opgaven voor routegebonden recreatie in stadsregio 
Amersfoort’ (TRACK, 2021). 

 Naast top-asfalt, enkel voor bestemmingsverkeer toegankelijk, een 
duidelijk bewegwijzering en afstandsmarkeringen is het in eerste in-
stantie van belang om online de bekendheid te vergroten. Op die ma-
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nier weten mensen welke plekken ‘beweegrondje proof’ zijn. In som-
mige gevallen hoeft fysiek weinig aan de weg of omgeving veranderd 
te worden.19  

 
Figuur 6.3: Mogelijke landschappelijke beweeglinten in Eemland (bron: TRACK) 

 
  
3. Wandelen vanuit huis  
Het is bewezen dat de aanwezigheid van goede paden en aantrekkelijke 
rondjes vanuit de woning, zorgen voor meer wandelingen. Wandelen is de 

                                                           
19 Opgaven voor routegebonden recreatie in stadsregio Amersfoort, TRACK 
(2021) 

meest inclusieve en toegankelijke beweegmodus. De landschappen rond 
de kernen zijn hierin uiterst belangrijk. Kijkend naar de ruimtelijke beteke-
nis is het logisch om ‘lopen’ in te delen in twee categorieën:  
1. Lopen vanuit de voordeur  (60-70%); 
2. Lopen vanuit een gebied (waar men zich bijvoorbeeld per OV, fiets of 

auto heen verplaatst (30-40%).  
 
Het merendeel van de looproutes start bij de voordeur – volgens Wandel-
monitor werd in 2016 dit aandeel op 71% geschat, in 2018 op 62%. Van de 
hardlopers start circa 90% bij de voordeur. De app Endomondo laat zien 
dat mensen gemiddeld 6,29 kilometer wandelen, maar 2 tot 6 kilometer 
wordt veruit het vaakst ondernomen. Onder hardlopers is 5 kilometer de 
meest populaire afstand. De meeste activiteiten zijn 4-6 kilometer, 10 ki-
lometer wordt ook relatief vaak gelopen.  
 
Uit onderzoek van TRACK gebaseerd op Endomundo-data blijkt dat 3 he-
melsbrede kilometers buiten de stadsrand een vuistregel is voor het deel 
van het landschap dat relevant is voor ‘lopen vanuit de voordeur’. Als 
TRACK deze straal om alle ‘grote woonkernen’ van Regio Amersfoort 
plaatst, blijkt dat vrijwel het gehele buitengebied relevant is (zie figuur 
6.4).  
 
Het complete stelsel van wegen en paden dat toegankelijk is voor voet-
gangers (en fietsers) is feitelijk gezien het primaire ‘recreatiegebied’. Dit 
netwerk beschouwt en beoordeelt TRACK in zijn geheel op kwantiteit en 
kwaliteit. Onder ‘kwantiteit’ verstaan we de hoeveelheid toegankelijke 
paden, en de fijnmazigheid ervan. Kwaliteit refereert naar de mate waarin 
die paden voldoen aan de voorkeuren en behoeften van de gebruiker: 
kwaliteit van de omgeving, kwaliteit van de ondergrond of bijvoorbeeld 
de samenhang met andere gebruikers op de paden.   

https://we.tl/t-t181V2QHVo
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Figuur 6.4: ‘Uit de voeten’ met landschap (bron: TRACK) 

 
 
Als we uitzoomen naar de regio als geheel, is te zien dat in de aaneenge-
sloten bosgebieden Den Treek, Soesterduinen, Pijnenburg, Lage Vuursche 
en Oude Kamp een uiterst dicht netwerk aanwezig is. Zulke toegankelijke 
landschappen zijn zeker waardevol, maar een groot deel van de loopjes 
blijft in de stad of komt tot de rand. Groene routes in de stad zouden 
moeten aansluiten op deze wandelgebieden. Ook bevatten de gebieden 
tussen Eem en Soest (Eemland) en Vathorst en Hoevelaken en de Noord-
west zijde van Leusden diverse beloopbare routes in het landschap.  
 

                                                           
20 Opgaven voor routegebonden recreatie in stadsregio Amersfoort, TRACK 
(2021) 

Echter, aan diverse zijden van de woonkernen zijn de mazen van het land-
schap te groot om vanuit huis een rondje te lopen.20 Van het aanpakken 
van deze opgave profiteren veel inwoners en de bijdrage aan gezondheid 
en leefklimaat is enorm groot. Daarnaast is het ook belangrijk dit regio-
naal op te pakken omdat de verbetermogelijkheid vaak in gemeente A 
ligt, terwijl het belang van de verbetering juist ligt bij inwoners van ge-
meente B.  
 
Adviezen  

 Vergroot de loopbaarheid van landschappen direct naast de kernen. 
Stedelijke parken moeten aansluiten op paden in het buitengebied. 
Het is hier van belang dat barrières van hekken en infrastructuur wor-
den doorbroken, dat nieuwe paden toegevoegd worden op cruciale 
punten en dat de informatievoorziening wordt verbeterd. Het TRACK-
rapport bevat veel informatie over de exacte locaties en detail-uitwer-
king van deze adviezen. Hier noemen wij de belangrijkste aandachts-
punten:  

– Amersfoort Noordoost; 

– Nijkerk Zuid; 

– Barneveld West en Zuid; 

– Soesterveen; 

– Soesterberg. 

 In de regio wordt een wandelknooppuntennetwerk aangelegd. Het is 
belangrijk dat zowel stedelijk gebied, dorpskernen, natuur als landelijk 
gebied wordt ontsloten . Knooppunten en bewegwijzering zijn stu-
rend voor wandelaars. Ze laten zien waar gewandeld kan worden en 
dagen uit om ook grotere rondes te maken, rondes te variëren en zo 
meer te wandelen (wat weer goed is voor de gezondheid). Simpele 
wandelpaden, klompenpaden of beloopbare fietsroutes in de grote 

https://we.tl/t-t181V2QHVo
https://we.tl/t-t181V2QHVo
https://we.tl/t-t181V2QHVo
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mazen van het landschap kunnen de ontbrekende schakels oplossen 
en de beloopbaarheid vergroten.  

 
4. Neem barrières weg  
In Regio Amersfoort is een relatief groot deel van het Utrechtse Heuvel-
rug-gebied onbruikbaar voor recreatie. Dit zorgt voor een ongelijke verde-
ling van de druk op dit landschap.  
 
Centraal tussen Amersfoort, Soesterberg en Den Dolder ligt een groot on-
toegankelijk gebied, en slechts voor een deel komt dat door het militaire 
gebruik! Ook het netwerk van zware infrastructuur, de A28, Amersfoort-
seweg, diverse N-wegen en een opsplitsende spoorbundel dragen hieraan 
bij. Deze infrastructuur leidt tezamen met de vele ontoegankelijke gebie-
den tot een gefragmenteerd gebied. Er zijn diverse fiets- en wandelroutes 
die niet goed gevonden worden. Voorbeelden zijn paden in de Hoge Kleij, 
door Vliegbasis Soesterberg, bij de Treekerweg en tussen Vlasakkers en 
het Waterwingebied. De routes tussen de toegankelijke gebieden moeten 
logisch, aaneengesloten en aantrekkelijk zijn.  
 
De Eemvallei en Arkemheenpolder bieden volop ruimte, maar het is on-
wenselijk om hierin vele recreanten op te vangen. Het polderlandschap is 
ongeschikt voor de doorsnee recreant (die 4 kilometer wil lopen en 
daarna een pannenkoek wil eten) en de gebieden hebben een N2000-sta-
tus en weidevogels worden er beschermd. Honden, een hoge padendicht-
heid of meer voorzieningen zijn daardoor ongewenst.  
 
Voor deze polderlandschappen is het wel van belang om door het gebied 
verbindingen van kern naar kern te realiseren, bijvoorbeeld van Amers-
foort Noord naar Soest of Baarn, en van Spakenburg naar de Eemhof. 
 
Adviezen 

 Overbrug barrières: 

– Maak de stranden, bossen en andere voorzieningen bij de Eemhof 
beter bereikbaar door een brug of een betere en betaalbare vaar-
verbinding tussen Spakenburg en de Eemhof. De verbinding zou (in 
ieder geval in het weekend en in de zomermaanden) een hogere 
frequentie moeten hebben. Stimuleer het gebruik van de pont met 
bijv. een kleine kortingsactie voor inwoners uit de regio; 

– Maak een verbinding over of onder de spoorlijn en snelweg A1 tus-
sen Hoevelakense Bos en Bloeidaal (ten westen van Hoevelaken); 

– Veilige en aantrekkelijke oversteekplekken op de N-wegen, bijvoor-
beeld rondom Woudenberg en Hoevelakense Bos. Overweeg een 
maximum snelheid van 60 kilometer per uur op deze locaties;   

– Maak toegankelijkheid herkenbaar door te ‘onthekken’: gebieden 
die toegankelijk zijn moeten dit ook uitstralen;  

– Completeer de fietsverbindingen tussen de kernen in de polders: 
o.a. Vathorst <> Baarn (noord) & Eemnes, Nijkerk <> Bunschoten en 
Eemnes <> Baarn. 

 Realiseer ontbrekende schakels in het netwerk 

– Fiets- en wandelpad aan de oostkant van het Valleikanaal ter 
hoogte van Liendert;  

– Vlasakkers verbinden met gebied Kamp Amersfoort en Birkhoven;  

– Bij zuidoostelijke punt Stichtse rotonde realiseren van recreatieve 
verbinding (afsluiten voor verkeer); 

– Tunnel voor voetgangers en fietsers tussen Klein Zwitserland en 
Kamp Amersfoort; 

– Station Den Dolder verbinden met Vliegbasis Soesterberg. Deze ver-
binding is zowel van utilitair (tussen Den Dolder, Soesterberg en 
Amersfoort) als recreatief belang (doorgang tussen Pijnenburg, 
Vliegbasis Soesterberg en verder);  
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– Overige voorbeelden zijn ’t Hoogt <> Amersfoortseweg, Zeister bos-
sen <> Zeisterspoor, Wieksloot <> Lage Vuursche en Soestdijkerweg 
<> Pijnenburg.21 

 Stel gebieden (tijdelijk) open of maak een aantrekkelijke route erom-
heen: 

– Verken openstelling van Vlasakkers in het weekend, stel het terrein 
van Zon en Schild (gedeeltelijk) open;  

– Geef toekomstig natuurgebied De Melksteeg (westelijk van Isselt) 
een grotere recreatieve nevenfunctie (verbreden en ook voor fiets 
ontsluiten); 

– Maak buiten het broedseizoen weidevogelgebieden toegankelijk 
door middel van klompenpaden.  

 Maak routes aantrekkelijker  

– Verbinding tussen Hulkesteijn en Nijkerk verbeteren, deel over be-
drijventerrein verbeteren & aantrekkelijker maken (wandel-/ fiets-
paden); 

– Zorg voor een toegankelijk karakter (routes, heldere entrees, ont-
hekking) (bijv. Stichtse rotonde <> Zeisterspoor); 

– Combineer ecologische oevers, akkerranden of landschapselemen-
ten met eenvoudige wandelpaden. Dit maakt de beleving van het 
dagelijkse landschap net iets veelzijdiger;  

– In een weids landschap is beschut zitten en uitkijken van meer-
waarde. Daarom adviseert TRACK waar mogelijk kleine voorzienin-
gen toe te voegen zoals: een rustpunt bij een woning (Rustpunt.nu), 
een bankje, uitkijkpunt of een vogelkijkscherm of -hut.  

6.2.3 Voorzieningen diverser en actiever  
 
Er zijn grote verschillen in recreatiebehoeften van inwoners – in beeld ge-
bracht met behulp van de leefstijlen.22 Een goede variatie is belangrijk om 
                                                           
21 Opgaven voor routegebonden recreatie in stadsregio Amersfoort, TRACK 
(2021) 

in diverse behoeften te kunnen voorzien. Er zijn in Regio Amersfoort – 
naast stijl- en rustzoekers – veel plezier- en harmoniezoekers te vinden, 
echter het aanbod voor hen is mager. De plezierzoeker houdt van gekke 
dingen doen en vermaakt worden. De plezierzoeker is op zoek naar ver-
maak en activiteiten om buiten actief en/ of bewust bezig te zijn. In het 
bijzonder waarderen zij een kleinschalig cultuurlandschap. Harmoniezoe-
kers zijn groepsgeoriënteerd, zij zijn pas echt blij als iedereen van het ge-
zelschap tevreden is. Vrije tijd is dan ook tijd die ze graag met hun gezin, 
familie of vrienden doorbrengen. Zij waarderen een bos en landgoederen 
met verschillende voorzieningen, open agrarisch en dorpslandschap.23 
 
Adviezen 

 Bedien plezier- en harmoniezoekers! We adviseren om meer ruimte 
voor aanvullend en vernieuwend aanbod te creëren en waar nodig 
ontwikkelingen aan te jagen. Specifiek voor harmoniezoekers geldt 
dat opengestelde bezoekboerderijen interessant kunnen zijn. Ook 
speelnatuur, avontuurlijke en sportieve buitenactiviteiten passen bij 
deze groepen. Suggesties van plaatsen voor voorzieningen voor har-
monie- en plezierzoekers zijn als volgt:  

– Randmeerkusten, zoals Nijkerk aan het water of het Kleine Zeetje;  

– Henschotermeer; 

– Recreatiegebied Zeumeren; 

– Omgeving Paddenstoel en Restaurant Zomertuin; 

– Malewetering tussen Soest en Hoogland; 

– Goede bereikbare plekken in het buitengebed, bijvoorbeeld herbe-
stemming van agrarische bebouwing (VAB’s). 

 Om vernieuwing in het aanbod te stimuleren, adviseren we om 
ruimte te maken voor ontwikkelingen samen met (sociale) onderne-
mingen en/ of de doelgroepen zelf. Suggestie is om, met behulp van 

22 Voor uitgebreide toelichting van de leefstijlen zie bijlage 1.  
23 Toolkit Natuurbeleving (2016) 
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een inwonerspanel of gesprekken de doelgroepen te bevragen naar 
hun wensen en behoeften, of om een prijsvraag of tender uit te schrij-
ven waarin participatie en vernieuwing ook een rol spelen. 

 
Horeca, winkel, culturele ontmoetingsplaats, sociale onderneming, dagbesteding, 
buitenspeelplek en stadslandbouw in boerderij Het Wasven Eindhoven. Deze voor-
ziening is het resultaat van bewonersinitiatief 

 
 

 Denk ook aan de niches! Zoals gezegd wordt vrijetijdsbesteding bui-
tenshuis diverser en actiever, wordt variatie gewaardeerd, en nodigt 
het uit tot meer recreatie (zien varen doet varen). Gebieden, verbin-
dingen en voorzieningen moeten hierop inspelen. Daarom zijn voor-

                                                           
24 Opgaven voor routegebonden recreatie in stadsregio Amersfoort, TRACK 
(2021) 

zieningen voor bijvoorbeeld kanoën, suppen, roeien, skaten, gravelbi-
ken, sloepvaren etc. belangrijk, ook al zijn het relatief kleine groepen 
die dit wekelijks doen. Enkele suggesties:  

– Skaters hebben voldoende aan glad asfaltrondje over rustige land-
weggetjes. Een fietspad ernaartoe en parkeerplaats met een bankje 
(om de skates aan te trekken) maken het pakket compleet. De Eem-
polder en de Arkemheenpolder zouden dit kunnen bewerkstelligen 
voor deze niche; 

– Kanoërs en suppers hebben behoefte aan een rondje over door-
gaand water, aanlegsteigers, een verhuurpunt en parkeerplaats. 
Roeiers varen veelal op een specifiek traject. Omdat nieuwe woon-
wijken meestal waterrijk zijn, komen er waarschijnlijk meer van 
deze kleine watersporters. Behoud voor hen de bestaande voorzie-
ningen en breidt uit waar mogelijk; 

– Sinds een aantal jaren is gravelbiken in opkomst. Alle off-road pa-
den zijn geschikt voor gravelbikers; onverharde fietspaden, boeren-
paden, bospaden en gravelstroken. Door toename van recreanten, 
waaronder gravelbikers, kan frictie tussen verschillende gebruikers 
(o.a. ruiters, wandelaars) ontstaan. Wanneer de behoefte verder 
toeneemt, is waarschijnlijk de simpelste manier het stimuleren van 
verspreiding in de tijd.24 Er kan worden overwogen om mountain- 
en gravelbiken alleen toe te staan op specifieke tijdstippen, zoals in 
de weekenden tussen zonsopgang en 10 uur ’s morgens.  

 Benut de potentie van de Randmeren. De Randmeren bieden, juist 
aan de kant van de regio waar de meeste vraag is, een nog onbenut 
potentieel voor recreatie. Naast varen, biedt het gebied ook mogelijk-
heden voor vissen, surfen, suppen, zwemmen, en andere kleine wa-
terrecreatie. Voor het zoeken van verkoeling op warme dagen is kun-
nen de Randmeren veel bieden. Om deze potentie te benutten, is het 
volgende van belang: 
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– Aanpak waterplanten;  

– Toegankelijke oevers voor wandelaars en vissers; 

– Toevoegen van voorzieningen waar dat mogelijk is qua natuur; 

– Betere verbinding met de Eemhof (vaste verbinding of frequente en 
betaalbare pont);  

– Zwemwater bij ’t Kleine Zeetje op peil houden;  

– Versterken van het gebied “Nijkerk aan het Water” met aanvullend 
aanbod, uitstraling, openbaarheid.  

 
Zeilen over Nijkerkernauw (bron: Wikimedia commons) 

 
 

6.2.4 Informatie en communicatie: recreatiemarketing  
De informatie over waar in Regio Amersfoort ‘naar buiten’ te gaan is niet 
goed te vinden. Er zijn verschillende destinatiemarketing organisaties 
(DMO’s) als Citymarketing Regio Amersfoort, VVV Amersfoort, Nijkerk Ci-
tymarketing en VVV Spakenburg, en er zijn ook commerciële initiatieven 
zoals Bier & Appelsap. Informatievoorziening over en marketing van het 
regionale recreatie-aanbod behoort nu niet tot de taken van de Stichting 
Citymarketing Regio Amersfoort (hoewel de organisatie wel een regionale 
doelstelling heeft). Deze versnippering zorgt ervoor dat inwoners het aan-
bod niet goed kunnen vinden, en dat bewoners niet (bij)gestuurd kunnen 
worden bij de keuze van hun bestemming. 

Placemaking, online informatievoorziening en marketing van gebieden 
wordt steeds belangrijker. Doel hiervan is ervoor te zorgen dat bezoekers 
daar naartoe gaan waar dat gewenst is. Meer bezoekers en meer bekend-
heid is geen doel op zich. Het gaat er bij recreatiemarketing – net als bij 
natuurmarketing – om dat de bezoeker komt waar we dat het liefste zien. 
En dat de bezoeker naar buiten gaat (gezond!) en zich in de natuur ver-
antwoordelijk gedraagt. Informatie, communicatie, promotie en inspiratie 
zijn manier om dat voor elkaar te krijgen.  
 
Onder recreatiemarketing verstaan we goede, eenduidige en actieve on-
line en offline informatievoorziening, gecombineerd met gerichte pro-
jecten, communicatie en campagnes. Recreatiemarketing is gericht op 
doelen die voor de regio gezamenlijk opgesteld worden. Slimme en krach-
tige informatievoorziening draagt eraan bij dat kwetsbare natuurgebieden 
ontzien worden, onderbenutte gebieden meer bezoekers krijgen en po-
tentiële bezoekers op piekmomenten alternatieven krijgen voor de toch al 
drukke gebieden.  
 
Adviezen:  
Ontwikkel in Regio Amersfoort recreatiemarketing voor inwoners, gericht 
op beter spreiden en geleiden van inwoners in de vrije tijd. De specifieke 
doelen worden gezamenlijk vastgesteld. De recreatiemarketing kan be-
staan uit: 

 Een website, social mediakanalen en print media met het totale aan-
bod routes, recreatieve voorzieningen zoals horeca, dagattracties en 
bijzonder aanbod en evenementen; 

 Campagnes aan het begin van het seizoen, rondom vakanties en bij 
warm weer (legale zwemwaterlocaties onder de aandacht brengen);  

 Bundel informatie van verschillende partijen om het vrijetijdsaanbod 
compleet te krijgen. De VVV Amersfoort en Citymarketing Amersfoort 
brengen bijvoorbeeld het culturele aanbod van de stad onder de aan-
dacht, Recreatie Midden-Nederland doet dit voor recreatieve routes 
in het Utrechtse deel van de regio;  
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 Evenementen en (tijdelijke) voorzieningen kunnen ingezet worden om 
de bekendheid en profilering van huidige en vooral de toekomstige 
icoongebieden te ontwikkelen en versterken.  

 
Kortom, een heldere taakstelling vanuit recreatie voor de DMO’s is wat 
wij voor ogen hebben met deze adviezen. Het vervolgwerk is om vanuit 
de regio – samen met Stichting Citymarketing Regio Amersfoort – te den-
ken over een goede taakstelling en opdracht (inclusief budget) voor de 
DMO’s.  

6.2.5 Prioritering  
Strategisch belangrijk voor het totaal, zijn de volgende acties: 

 Ruimtebehoefte groene recreatie meenemen in ontwikkelbeeld voor 
de Regio Amersfoort voor de periode 2030-2040; 

 Compleet maken van groen-blauwe recreatieve structuren (Valleika-
naal, Eem, Laak); 

 Groene aantrekkelijke verbinding tussen Bloeidaai en Hoevelakense 
Bos (groene hoefijzer); 

 Knelpunten op de drukke locaties (gezamenlijk) oppakken; 

 Waterkwaliteit Eem en daardoor Eemmeer verbeteren. 
 
Uit de categorie laaghangend fruit zijn de volgende acties: 

 Verbeteren bereikbaarheid strand (zwemwater) en bos in Flevoland 
door uitbreiden dienstregeling en korting op prijzen van de pont; 

 Voorkomen vervuiling strand ’t Kleine Zeetje Bunschoten (in samen-
werking met de provincie); 

 Beweeglint over bestaande wegen; 

 Versterken bestaande (icoon)gebieden; 

 Realiseren van extra boerenlandpaden/ klompenpaden;  

 Bezoekersmanagement opzetten, in samenwerking met Routebureau, 
Provincie en Visit Utrecht Region (citymarketing Regio Amersfoort). 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Leefstijlen 
 
Inzicht in vrijetijdsgedrag met leefstijlen  
De leefstijlen voor recreatie & toerisme geven inzicht in de vrijetijdswen-
sen- en behoeften van Nederlanders. Deze leefstijlen laten zien waar 
mensen in hun vrije tijd of op vakantie behoefte aan hebben. En wat de 
verschillen hierin zijn. Het ene 55+ koppel is het andere niet. De één wil 
bijvoorbeeld rust en regelmaat, de ander juist drukte en sensatie. Leefstij-
len gaan hiermee een stap verder dan de traditionele indeling van doel-
groepen zoals oud, jong, gezinnen, koppels, veel te besteden, weinig te 
besteden etc. 
 
Vier basis leefstijlen geven inzicht in drijfveren 
In de basis kent Nederland vier leefstijlen met ieder hun eigen manier van 
in het leven staan: creatief, harmonieus, controlerend en veilig (zie vol-
gende figuur). De leefstijlen baseren zich op het wetenschappelijke model 
BSR™ wat staat voor Brand Strategy Research van SAMR. Dit model ontra-
felt de drijfveren van mensen en wat te doen om mensen in beweging te 
krijgen. Met welke boodschap, welke tone of voice en via welk kanaal.  
 
De basisleefstijlen onderscheiden zich van elkaar aan de hand van twee 
gedragsverklarende dimensies. De horizontale as is de sociologische as en 
maakt onderscheid tussen mensen die gericht zijn op de groep of omge-
ving (familie, vrienden, etc.) of juist op de eigen persoon (ego). De verti-
cale psychologische as maakt onderscheid tussen mensen die gemakkelijk 
hun emoties tonen en contact maken (extravert) en mensen die emoties 

eerder onderdrukken en meer op zichzelf zijn (introvert). Door deze di-
mensies met elkaar te kruisen ontstaan vier kwadranten. Door te kijken 
naar de mate waarin iemand op de groep of ego is gericht en de mate 
waarin mensen meer ingetogen of meer uitgelaten zijn, kunnen we groe-
pen selecteren die kenmerkend zijn voor vrijetijdsbesteding. 
 
Figuur: vier basis leefstijlen op basis van twee gedragsverklarende dimensies 

 
 
Op de volgende pagina’s wordt een beschrijving gegeven van de zeven 
doelgroepen. Sommige mensen zijn in hun vrijetijd typische rustzoekers, 
en andere typisch plezier- of avontuurzoekers. Elke groep heeft eigen 
voorkeuren.  
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Plezierzoeker ‘Roxanne’ 
 

Plezierzoekers houden van feesten en de hort op gaan met 
vrienden. Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. 
 
Wie zijn de Plezierzoekers? 
Plezierzoekers zijn spontaan, vrolijk en gezellig. Ook omschrijven ze zich-
zelf als avontuurlijk, impulsief en eigenwijs. Waarden die ze belangrijk vin-
den zijn uitdaging, uniek zijn en succes in het leven. Ze hebben het liefst 
veel mensen om zich heen, en trekken er dan ook graag op uit met fami-
lie, vrienden en kennissen. Ze houden van leuke dingen ondernemen: 
voor hen staat plezier hebben in het leven op nummer één. Een dag niet 
gelachen, is een dag niet geleefd! 
 
Wat betekent vrije tijd? 
Vrije tijd is voor de Plezierzoekers tijd om het hoofd leeg te maken, tijd 
om je te laten gaan, om geëntertaind te worden en nieuwe avonturen te 
beleven: leuke dingen doen! Daar hoeft geen verder doel achter te zitten, 
het is genoeg om gewoon vermaakt te worden. Bijvoorbeeld door naar 
een festival of evenement te gaan, te feesten, of een pretpark te bezoe-
ken. Maar ook de bioscoop, een escaperoom of casino past bij deze 
groep. Gezelligheid en plezier zijn het meest belangrijk. Spontane plan-
nen, met een groep op pad, op plekken waar veel gebeurt, Plezierzoekers 
zijn eigenlijk overal wel voor te porren. Ze trekken er dan ook relatief vaak 
op uit, in vergelijking met de andere doelgroepen. Lang leve de lol! 
 
 
 
 
 
 
 

Wat betekent vakantie? 
Ook op vakantie zoeken deze recreanten naar 
plezier. Ze gaan graag met een gezellige groep 
(familie of vrienden) op pad. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd. En ook: hoe vaker hoe be-
ter. In vergelijking met andere groepen gaan 
Plezierzoekers vrij vaak op vakantie, zowel in 
Nederland als in het buitenland. Plezierzoe-
kers kiezen vaak voor een zon-, zee- en 
strandvakantie, een feestvakantie of een 
avontuurlijke vakantie. Zo lang het maar ge-
zellig is, en er voor iedereen wat te doen is. Ze 
vinden het dan ook prettig om te verblijven 
op een camping met veel activiteiten en ver-
maak. Daarnaast kiezen ze vaak een bijzon-
dere, gekke of verrassende plek, want Plezier-
zoekers houden er wel van om nieuwe dingen 
uit te proberen. Een hostel bijvoorbeeld. Als 
ze met hun partner op pad gaan, boeken ze 
graag een romantisch verblijf in een luxe ho-
tel. Bijvoorbeeld als ze een leuke aanbieding 
vinden, want dat zien ze echt als een sport! 
 
Hoe zien de Plezierzoekers er uit? 
Plezierzoekers zijn ongeveer net zo vaak vrou-
wen (54%) als mannen (46%). Het zijn het 

veelal jongeren tussen 18 en 34 jaar (56%), en veel minder vaak 50+’ers 
(18%). We zien ook veel gezinnen met kinderen in deze categorie (42%). 
Plezierzoekers zijn vaak middelbaar opgeleid (49%), qua inkomen verschil-
len ze niet van de rest van Nederland. 
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Harmoniezoeker ‘Lieneke’ 
 

Vrije tijd is tijd voor het gezin, de familie of vrienden. Har-
moniezoekers zijn pas echt blij, als iedereen in het gezel-
schap tevreden is. 
 
Wie zijn de Harmoniezoekers? 
Harmoniezoekers zijn hartelijke, gezellige mensen, met veel interesse in 
anderen. Ze omschrijven zichzelf als gemoedelijk, vrolijk en zachtaardig. In 
het leven hechten ze veel belang aan geborgenheid, gastvrijheid en 
vriendschap. Ze nemen de tijd voor het gezin, trekken er graag op uit met 
(of naar) familie, vrienden en kennissen, en vinden een goede relatie met 
buren en familie heel belangrijk. Het hoeft voor hen allemaal niet zo 
vreemd; doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. 
 
Wat betekent vrije tijd? 
Voor Harmoniezoekers staat samenzijn in hun vrije tijd centraal. Tijd met 
het gezin, met familie en vrienden, maar ook met de partner: hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd! Eén van de favoriete bezigheden van deze 
groep? Winkelen! Maar ook voor meer ‘actieve activiteiten’ zoals zwem-
men of een bezoekje aan een dierenpark of pretpark trommelen zij hun 
vrienden of familie graag op. Naast gezelligheid houdt de Harmoniezoeker 
ook van rustig aan doen. Zoals heerlijk ontspannen in de sauna. Als ze een 
dagje op pad gaan, is het belangrijkste dat er voor iedereen wat te doen 
is, en dat het gezellig is. Daarin kunnen ze ook goed genieten van de 
kleine dingen.  
  
 
 
 

 

Wat betekent vakantie? 
Ook bij de vakantie(plannen) van de Harmo-
niezoekers ligt de focus op het gezin. Vakan-
tie is echt tijd voor het gezin, tijd om te ge-
nieten, te ontspannen en plezier te maken. 
Zo gaan ze relatief vaak op een vakantie met 
veel kinderactiviteiten, of op een fami-
lie/vriendenweekend. Dan verblijven ze 
graag in een huisje op een park met veel 
voorzieningen. Voor Harmoniezoekers is het 
op vakantie vooral belangrijk dat er voor ie-
dereen wat te doen is, en dat het gezellig is. 
Goede praktische voorzieningen zijn dan een 
prettige randvoorwaarde, en een knusse 
sfeer is ook een pré. Wel is het belangrijk om 
rekening te houden met de kosten, vandaar 
dat deze groep graag op aanbiedingensites 
kijkt voor inspiratie.  
 
Hoe zien de Harmoniezoekers er uit? 
Harmoniezoekers zijn vaker vrouwen (74%), 
in de leeftijd 35-49 jaar (35%), in huishou-
dens met kinderen tot 12 jaar (28%), of twee-
persoonshuishoudens in de leeftijdscategorie 50-64 jaar (27%). Ze zijn 
vaak  middelbaar opgeleid (57%), en verdienen vaak (iets meer dan) mo-
daal (43%). 
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Verbindingszoeker ‘Hans’ 
 

Verbindingszoekers zetten zich graag in voor anderen. 
Daarnaast genieten ze van natuur en knusse sfeer 
 
Wie zijn de verbindingszoekers?  
Verbindingszoekers zijn, bovenal, geïnteresseerd in anderen. Het zijn be-
hulpzame, evenwichtige mensen die zichzelf omschrijven zichzelf als ‘ge-
woon’ en hartelijk. Voor Verbindingszoekers zijn gastvrijheid, sociale ver-
bondenheid en ‘doe maar gewoon’ belangrijke waarden. Ze vinden het 
dan ook belangrijk om een goede relatie te onderhouden met buren en 
familie, met harmonie en gezelligheid. Er voor elkaar zijn, dat is toch hart-
stikke normaal?  

 Wat betekent vrije tijd? 
Vrije tijd betekent voor deze groep zeker geen verspilde tijd. Het is juist 
tijd die je op een hele nuttige manier kan gebruiken. Bijvoorbeeld door je 
in te zetten voor een ander, met vrijwilligerswerk of bij een vereniging. 
Ook zijn Verbindingszoekers graag in beweging: wandelen en fietsen in de 
natuur vinden ze heerlijk. Tot slot hebben ze ook een duidelijke culturele 
interesse. Zo zijn ze graag zelf creatief, maar bezoeken ze ook graag een 
theater of museum. Het liefst gaat de Verbindingszoeker samen op pad, 
want alleen is ook maar zo alleen. Vrije tijd is voor Verbindingszoekers tijd 
voor hun partner, familie en vrienden. Ze genieten van de kleine dingen, 
vinden een authentieke sfeer belangrijk en staan ook open voor verrassin-
gen en nieuwe dingen. Gezelligheid, genieten en ontspanning. Dat is vrije 
tijd!  

Wat betekent vakantie? 
Vakantie is ontspanning, genieten en gezelligheid. Rust en stilte, en tijd 
voor de partner. De ontspanning en rust die ze zoeken, vinden ze vaak in 
de natuur. Dat kan voor hen ook prima in Nederland, zowel voor een kort 

verblijf of voor een langere vakantie. Verblijven doen ze dan graag op een 
camping met goede faciliteiten, of in een bekende hotelketen. Zolang het 
maar gemoedelijk, knus, kleinschalig en rustig is, met gastvrij personeel. 
Dan heb je ook wat meer het gevoel dat je het ‘echte’ lokale leven ervaart 
op vakantie, wat Verbindingszoekers belangrijk vinden. En willen ze een 
keer iets anders? Dan is de groepsreis een goed alternatief; veel doen en 
beleven, maar wel lekker makkelijk. En je ontmoet nog eens nieuwe men-
sen. Gezellig! 

 
Hoe zien de Verbindingszoekers er uit? 
Veruit de meeste Verbindingszoekers zijn 50 jaar 
of ouder (79%), en de meeste huishoudens be-
staan uit twee personen (49%). We zien in deze 
groep dus veelal empty nesters.  

Verbindingszoekers zijn relatief vaak laagopge-
leid (30%), maar binnen deze groep zijn er niet 
minder hoogopgeleiden dan gemiddeld (34%). 
De meeste Verbindingszoekers verdienen tot 
modaal (60%). Ze zijn ook vaak gepensioneerd 
(29%).  
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Rustzoeker ‘Bert’ 
 

Rustzoekers houden recreatie graag letterlijk en figuurlijk 
dicht bij huis. Ze zijn het liefst in de eigen, vertrouwde om-
geving. 
 
Wie zijn de rustzoekers? 
Rustzoekers vinden zichzelf hele gewone mensen. Ze omschrijven zichzelf 
als kalm, behulpzaam, bedachtzaam en zachtaardig. Ze houden van rust 
en regelmaat, en voelen zich het meest op hun gemak in hun eigen, ver-
trouwde omgeving. Ze vinden het fijn als ze lekker hun eigen gang kunnen 
gaan, en vinden het dan ook niet erg om alleen te zijn. Ze houden ervan 
om op hun gemak thuis te zijn, een beetje te tuineren, te klussen en tv te 
kijken. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. 
 
Wat betekent vrije tijd? 
Voor deze groep gaat recreëren over tot rust komen, en even geen gedoe. 
Voor hen hoeft het allemaal niet zo druk en moeilijk. Gewoon lekker 
rondom het eigen huis iets doen, een beetje tuinieren, wellicht een rondje 
fietsen of wandelen, dan zijn ze al gauw tevreden. Een lekker dagje voor 
hen kan ook een middag vissen zijn, of vrijwilligerswerk doen. Ze hoeven 
niet ver weg te gaan, nieuwe dingen te doen, of zich te omringen met veel 
andere mensen. In hun vrije tijd genieten ze juist van de rust en stilte, en 
van de kleine dingen in het leven.  

Wat betekent vakantie? 
Rustzoekers zijn niet de grootste vakantievier-
ders. Maar als ze wel op vakantie gaan, dan is 
dat echt met als doel om uit te rusten en bij te 
komen. Dat kan ook prima thuis. Even lekker 
rustig aan doen, dat geeft voldoening. Als ze wel 
buiten de deur slapen, dan vinden ze het fijn om 
van tevoren zoveel mogelijk te regelen. Dan 
gaan ze bijvoorbeeld naar een huisje of bunga-
low op een park met veel voorzieningen. Of naar 
een bekende hotelketen. Privacy is belangrijk, en 
het liefst willen deze recreanten zo veel mogelijk 
met rust gelaten worden. Daarom slapen ze re-
latief graag thuis. 

Hoe zien de Rustzoekers eruit? 
Het zijn zowel mannen (54%) als vrouwen (46%), 
meestal 50 jaar of ouder (57%) en relatief vaak 
alleenstaanden (28%). Ze zijn meestal laag- of 
middelbaar opgeleid (48% en 30%), en verdie-
nen iets vaker lager dan modaal (56%).  

  



54 

Inzichtzoeker ‘Jacques’ 
 

Inzichtzoekers willen dingen leren en ervaren, in de natuur 
en met culturele activiteiten. 
 
Wie zijn de inzichtzoekers? 
Inzichtzoekers zijn bedachtzame, serieuze en intelligente mensen. Ook 
omschrijven zij zichzelf als evenwichtig en zakelijk. Ze vinden het niet erg 
om alleen te zijn, want dan kunnen ze mooi hun eigen gang gaan. De rust 
en ruimte om hen heen die ze daardoor verkrijgen vinden ze fijn. Belang-
rijke waarden voor Inzichtzoekers zijn rationaliteit, daadkracht, pri-
vacy/rust en ‘doe maar gewoon’. Maar ook vrijheid om te doen wat ze 
willen is erg belangrijk voor ze. Als ze niet op pad gaan naar culturele acti-
viteiten of natuur, dan vinden ze het ook heerlijk om rustig thuis te zijn, 
een beetje te klussen, TV te kijken en het nieuws te volgen. Ze houden 
van informatie; ‘meten is weten’! 
 
Wat betekent vrije tijd? 
Vrije tijd is geen tijd om stil te zitten. Het is tijd voor zelfontwikkeling, tijd 
die je bewust moet besteden. In deze tijd kun je doen en laten wat je zelf 
wilt, in vrijheid. Nuttige dingen doen, dingen leren. Daarvoor is rust en 
stilte ook belangrijk. Inzichtzoekers hebben zo hun vaste activiteiten, zoals 
museumbezoek en het bekijken van bezienswaardige gebouwen, of wan-
delen in een natuurgebied. Deze recreanten vermijden liever drukke plek-
ken en gaan, als het even kan, niet met grote groepen weg. Ze trekken 
graag hun eigen plan. In de natuur bijvoorbeeld, want dat vinden ze pret-
tig.  
 
 
 

 

Wat betekent vakantie? 
Ook op vakantie genieten Inzichtzoekers 
van de natuur, en trekken ze graag rond. 
Daarnaast besteden ze op vakantie graag 
tijd aan kunst en cultuur. Het liefst in een 
klein gezelschap, want dan kun je het beste 
doen waar je zelf zin in hebt. Overnachten 
doen ze graag op een plek waar de prakti-
sche voorzieningen goed geregeld zijn. Zo-
als in een bekende hotelketen, in een bed 
& breakfast, of stiekem toch gewoon thuis. 
Want daar vinden ze de privacy, rust en 
stilte die ze zoeken. Ze gaan minder graag 
naar een huisje op een park met een vaste 
formule, al zijn er alsnog af en toe te vin-
den. Net als op een dagje weg, willen zij op 
vakantie dingen leren, en genieten van hun 
vrijheid.  
 
Hoe zien Inzichtzoekers eruit? 
Inzichtzoekers zijn relatief mannen (76%) 
en vaak 50 jaar of ouder (67%). Ze wonen 
vaak in éénpersoons- of tweepersoonshuis-
houdens (29% en 47%). Inzichtzoekers zijn 
relatief vaak hoogopgeleid (50%), ze ver-
dienen meestal modaal of iets meer (44%). 
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Stijlzoeker ‘Daniëlle’ 
 

Stijlzoekers gaan ervoor: in hun vrije tijd worden ze graag 
geprikkeld, en zoeken ze de uitdaging op. 
 
Wie zijn de stijlzoekers? 
Stijlzoekers zijn intelligent, zelfverzekerd en doelgericht. Ze hebben een 
sterk karakter, en omschrijven zichzelf ook wel als zakelijk, ondernemend 
en leidinggevend. Stijlzoekers zijn graag onder gelijkgestemden, die waar-
den als ambitie, uitdaging en daadkracht met hen delen. En die waarde-
ren dat de Stijlzoekers zeggen waar het op staat, ook als anderen het daar 
misschien niet mee eens zijn. Stijlzoekers gaan ervoor in het leven: zowel 
in hun werk, als in hun vrije tijd worden ze graag geprikkeld, en zoeken ze 
de uitdaging op. Verveling is niet aan hen besteed. Liever besteden ze hun 
tijd aan sporten en feesten. Gáán! 

Wat betekent vrije tijd? 
De actieve en strevende levensstijl van Stijlzoekers komt ook duidelijk 
naar voren in hun vrije tijd en vakantie. ‘Work hard, play hard’ is het ada-
gium van deze groep. Ze staan eigenlijk overal wel voor open, zolang het 
ze maar op een bepaalde manier prikkelt. Ze trekken er vaak op uit, en 
deze dagen kunnen dan ook op veel manieren worden ingevuld. Bijvoor-
beeld door zelf actief te sporten, maar een sportwedstrijd bezoeken is 
evengoed een alternatief. Aan de andere kant vinden Stijlzoekers het ook 
heerlijk om zichzelf te laten verwennen, en te genieten van exclusieve ac-
tiviteiten. Minder vaak dan andere doelgroepen bezoeken ze een natuur-
gebied om te wandelen of fietsen. Al kan ook dat, onder de juiste omstan-
digheden, voor hen interessant zijn.  

  

 

Wat betekent vakantie? 
Wie hard werkt, heeft natuurlijk ook behoefte 
aan vakantie. Stijlzoekers trekken er dan ook 
vaak op uit om even een paar dagen of langer 
weg te zijn. Zowel in Nederland als in het bui-
tenland. Ze houden relatief veel van zon-, zee- 
en strandvakanties en feestvakanties. Zo lang 
er maar lekker veel te doen is. Daarom is het 
fijn als er veel activiteiten zijn, en is het ook 
geen gek idee om met een grote groep op 
stap te gaan. Voor hen hoort verwend wor-
den en genieten van exclusiviteit bij vakantie. 
Luxe en comfort is dan ook belangrijk voor 
deze groep. Ze vinden het ook niet erg om 
iets meer te betalen, als het dan écht goed is. 
Stijlzoekers verblijven daarom graag in een 
luxe hotel of in een AirBnB; dan weet je zeker 
dat het goed is.  

Hoe zien de Stijlzoekers er uit? 
Recreanten in deze groep zijn relatief vaak 
mannen (74%), tussen de 18 en 34 jaar oud 
(35%). Het zijn relatief vaak huishoudens met 
kinderen (35%), en relatief weinig alleen-
staanden. Ze zijn vaak hoogopgeleid (50%), en 
verdienen relatief vaak modaal of hoger 
(23%).  
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Avontuurzoeker ‘Maika’ 
 

Deze avontuurlijke en creatieve recreanten zijn voor veel 
in, zolang het een nieuwe ervaring is of bijdraagt aan hun 
zelfontwikkeling. 
 
Wie zijn de Avontuurzoekers? 
Deze recreanten zijn creatief, avontuurlijk, eigenwijs en geïnteresseerd in 
anderen. Ook omschrijven ze zichzelf als intelligent en ondernemend. Ze 
vinden het lekker om hun eigen gang te gaan, en vinden het dan ook niet 
erg om alleen te zijn. Als ze met anderen optrekken, dan zijn dat het liefst 
creatieve en vernieuwende denkers, of mensen die weten wat ze willen. 
Ze hechten veel waarde aan vrijheid, uniek zijn en genieten van het leven.  
  
Wat betekent vrije tijd? 
Fijn, vrije tijd! Tijd voor zelfontwikkeling, tijd om nieuwe dingen te bele-
ven, tijd om creatief bezig te zijn. En ook: tijd om je leven te overdenken, 
tijd om je in te zetten voor een ander. Tijd om je leven te verbreden en 
geïnspireerd te raken. Hoe ze dat doen? Bijvoorbeeld door culturele acti-
viteiten te ondernemen, door een cursus te volgen of vrijwilligerswerk te 
doen. En, niet te vergeten: lekker naar buiten. Van avontuurlijke outdoor 
activiteiten tot wandelen in een natuurgebied of op het strand, ze doen 
het allemaal. En ze doen het vaak: vergeleken met de doelgroepen gaan 
zij er relatief vaak een dagje op uit in Nederland. Daar willen ze ook best 
voor reizen: heel Nederland door of naar het buitenland is voor hen geen 
probleem. Avontuurzoekers trekken graag hun eigen plan trekken en gaan 
liever niet met grote groepen weg. Ook hoeft voor hen niet van te voren 
vast te liggen wat er precies gaat gebeuren; juist de ongeplande en last 
minute dingen zijn zo leuk!  
 

 
Wat betekent vakantie? 
Vakantie is voor deze groep echt een extensie 
van hun vrije tijd. Dus tijd waar je alles uit moet 
halen in termen van beleving en ontwikkeling. 
Tijd waarin je nieuwe dingen moet doen, 
nieuwe mensen kan leren kennen en inspiratie 
op kan doen. Dat mag soms best uitdagend en 
verrassend zijn! We zien dan ook dat deze 
groep vaker vakanties onderneemt met veel ac-
tiviteiten. Cultureel, sportief, avontuurlijk, in de 
natuur of een themavakantie; vooral fijn als het 
anders is dan anders, en ze het gevoel hebben 
dat ze het ‘echte’ lokale leven ervaren. Het is 
dan ook niet vreemd dat ze veel rondtrekken. 
En waar ze gaan, zoeken ze het liefst naar bij-
zondere, gekke of verrassende locaties om te 
overnachten. Een basic camping, een hostel, 
(Air)BnB of andere kleinschalige accommodaties 
passen daar goed bij. Een camping met veel ac-
tiviteiten en vermaak is juist minder populair. 
Voor een midweek of weekend kunnen de 
Avontuurzoekers zich prima vermaken in Ne-
derland. En als het zo uitkomt, dan kan dat ook 

voor een langere vakantie. Maar meer dan andere groepen zien we dat de 
Avontuurzoekers voor de lange vakantie het liefst naar het buitenland 
gaan. Daar is dan toch net wat meer te ontdekken.  
  
Hoe zien de Avontuurzoekers er uit? 
Avontuurzoekers zijn iets vaker vrouwen (57%), en relatief vaak 50+ers 
(57%) en alleenstaanden (31%). Ze verdienen vaak tot modaal (60%), hoe-
wel ze relatief hoog opgeleid zijn (46%). 
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Bijlage 2: Leefstijlen per gemeente (Regio Amersfoort) 
 
Plezierzoekers – Harmoniezoekers - Verbindingszoekers – Rustzoekers – Inzichtzoekers – Stijlzoekers - Avontuurzoekers 
 
Gemeente Amersfoort  

 
 
Baarn 

 

Barneveld 

 

19% 11% 9% 16% 12% 20% 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16% 9% 10% 17% 15% 21% 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

14% 17% 14% 18% 14% 16% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



58 

Bunschoten 

 

Eemnes 

 
 
Leusden 

 
 
 
 
 
 

15% 17% 12% 20% 16% 16% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15% 12% 10% 18% 17% 21% 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15% 11% 10% 17% 16% 24% 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Nijkerk 

 
 
Soest 

 
 
Woudenberg 

 
 

  

15% 15% 13% 18% 15% 18% 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16% 10% 9% 18% 15% 23% 10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15% 14% 11% 20% 16% 19% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Bijlage 3: Leefstijlen buitenrecreatie 
 

De buitenrecreatie behoefte van de…   

Plezierzoeker Motivatie Typische buitenrecreatie Voorbeelden in Regio Amersfoort 

 
 
 
 
 
 
 
 

 “Een dag niet gelachen is een 
dag niet geleefd” 

 Veel vermaak, veel activiteit 

 Attracties 

 Recreatieplas met veel voorzie-
ningen 

 Klimbos/grote speeltuin 

 Uitbundige groepsactiviteiten: 
solexrijden, paintballen 

 (Grote) festivals, openlucht-
bioscoop 

 Horeca: gezellige drukte 
 

 Recreatiegebied Zeumeren met 
zwemplas 

 SchatEiland en waterskibaan  

 Natuurspeeltuin Park Schothorst 
 
 
 
 

    

Een dag niet 
gelachen, is 
een dag niet 

geleefd 
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De buitenrecreatie behoefte van de…   

Harmoniezoeker Motivatie Typische buitenrecreatie Voorbeelden in Regio Amersfoort 

 
 

 “Gewoon gezellig” (met familie, 
vrienden, kennissen) 

 Samen zijn: ‘hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd’  

 Belangrijk dat er voor iedereen 
iets te doen is 

 “Doe maar normaal, dan doe je 
al gek genoeg”: genieten van de 
kleine dingen 

 Kosten bewust  

 Kinderboerderij 

 Boerengolf 

 Speeltuin 

 Pannenkoekenrestaurant 

 Picknicken 

 Wandelen, fietsen, zwemmen 

 Historisch (winkel)centrum zoals 
Spakenburg of  Baarn 

 Kinderboerderij Vosheuvel 

 Dierenpark Amersfoort 

    

‘Gewoon gezel-
lig’ met vrien-
den, familie en 

kennissen 
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De buitenrecreatie behoefte van de…   
Verbindingszoeker Motivatie Typische buitenrecreatie Voorbeelden in Regio Amersfoort 

  Natuur- en cultuur liefhebber; 
authentieke sfeer 

 Sociale verbondenheid, samen 
zijn, geïnteresseerd in anderen 

 Gezelligheid, genieten en ont-
spanning 

 Kosten zijn belangrijk 
 
 
 

 Horeca bij de boer 

 Boerderijwinkel, streekmarkt 

 Rondleiding bij de molen 

 Streekmuseum 

 Vrijwilligerswerk bij Utrechts 
landschap 

 Groepsactiviteit: trashwalking, 
vollemaanwandeling, voedsel 
plukken, lammetjesdag, appel-
plukdag, insectenhotel bouwen 

 Workshop: vachtvilten, mand-
vlechten etc.  

 Werken in volkstuin 

 Blotevoetenpad 

 Park Schothorst 

 Landwinkel De Kastanjeboom 

 Nationaal Militair Museum 
Soesterberg 

  

Contact met an-
deren, een au-
thentieke en 
knusse sfeer 
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De buitenrecreatie behoefte van de…   

Rustzoeker Motivatie Typische buitenrecreatie Voorbeelden in Regio Amersfoort 

  Gaat er niet graag op uit 

 Dicht bij huis 

 Eigen vertrouwde omgeving 

 Rust en stilte 

 Tuinieren 

 Rondje wandelen of fietsen 
dicht bij huis 

 Middagje vissen 

 Groen nabij de woonomgeving 
(wandelen, vissen) 

 Bossen Amersfoort-Zuid 

 Park Randenbroek 

 Birkhoven  

  

Ik wil tot rust 
komen dicht 
bij huis, geen 

gedoe 



64 

De buitenrecreatie behoefte van de…   
Inzichtzoeker Motivatie Typische buitenrecreatie Voorbeelden in Regio Amersfoort 

 
 

 
 
 
 
 

 Dingen leren, intellectuele ver-
dieping 

 Informatie: ‘meten is weten’ 

 Kritische consument 

 Betekenisgeving 

 Thematische wandeling of fiets-
tocht (op eigen houtje) 

 Natuureducatie: bezoekerscen-
trum of rondleiding Natuurmo-
numenten (kleinschalig) 

 Erfgoed: forten, kastelen etc. 

 ‘Buitenmusea’: Waterloop-
bos/Arboretum 

 Geocaching 
 

 Kasteel Groeneveld en bezoek 
landgoed 

 Eemlandhoeve 

   

Stilzitten is 
zonde: ik wil 
leren en er-

varen 
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De buitenrecreatie behoefte van de…   
Stijlzoeker Motivatie Typische buitenrecreatie Voorbeleden in Regio Amersfoort 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Prestatie neerzetten (bijv. sport) 

 Luxe en comfort 

 Prikkel, uitdaging 

 Exclusieve activiteiten, status 

 Is bereid om te betalen voor 
kwaliteit 

 
 
 
 

 

 Golf 

 Wellness 

 Met een sloepje varen 

 Lange afstands wandelen/fiet-
sen  

 Avontuurlijke sporten  

 Bijzondere, luxe horeca (buiten-
plaats) 
 

 MTB-parcours en lunch in Buiten in 
de Kuil  

 Boerderijwinkel Hoeve Ravenstein 
 Met sloep over Eem/ Gooimeer va-

ren  
 

  

Ik wil genie-
ten van ex-

clusieve acti-
viteiten 
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De buitenrecreatiebehoefte van de…   

Avontuurzoeker Motivatie Typische buitenrecreatie Voorbeelden in Regio Amersfoort 

  Anders dan anders, uniek, ver-
nieuwend 

 Avontuurlijk, uitdagend, onder-
nemend 

 Zelfontwikkeling 

 Creatief 

 Bewust 

 Afstand is minder van belang 

 “Hiken en crossen” ipv. wande-
len en fietsen  

 Outdoor 

 Avontuurlijke outdooractivitei-
ten: mtb, kitesurfen, wielren-
nen, klimmen, skaten 

 Wandelen / fietsen buiten de 
gebaande paden 

 Hedendaagse kunst & cultuur in 
het groen (openluchtbioscoop, 
festival Into the great wide 
open, landart) 

 Vernieuwende horeca: pop-up 
restaurant in een kas, hippe ho-
reca op een fort, bierbrouwerij 
aan stadsrand 

 Duurzame initiatieven (stads-
landbouw) 

 Vrijplaatsen / stedelijke rafel-
randen (creatief) 

 Yoga in het bos 
 

 Lange Duinen 

 Horeca in Hoeve Groot Zand-
brink 

 Hardlopen en yoga urban winter 
editie in Den Treek – een unieke 
combinatie van twee disciplines  

 

 

  

Ik ga buiten 
de gebaande 

paden 
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Bijlage 4: Overzicht van (potentiële) kansen 

Noordwest (Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten) 
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1. Paleis Soestdijk: ontwikkeling tot icoongebied X       

2. Het Sluisje Eemnes, pleisterplaats ontwikkelen        X 

3. Centrum Baarn, wandelrondjes realiseren (uitzetten) (historisch centrum, twee parken)      X  

4. Hoogland West: landgoedontwikkeling en uitbreiden recreatieve mogelijkheden (vrijliggende fiets- en wandel-
paden, pleisterplaats) 

  X      

5. Malebrug: zwemplas en strandje nabij de Eem       X 

6. Toekomstig natuurgebied De Melksteeg, westelijk van Isselt, grotere recreatieve nevenfunctie geven (verbre-
den en ook voor fiets ontsluiten)  

   X    

7. Soesterveen, meer wandelpaden (over boerenland) realiseren       X  

8. Wandelommetjes rond Soesterberg realiseren      X  

9. Intensievere vormen van recreatie nabij bijv. De Paltz. Bijv. combinatie natuur en milieu, kunst en cultuur, erf-
goed 

      X 

10. Zevenhuizen, groene zone tussen Amersfoort-West en Zevenhuizen groen en recreatief ontwikkelen, bijv. 
boerenlandpaden. Dit in combinatie met compensatie voor nieuwe ontsluiting (doortrekken Rengerswetering 
en overtoom naar Eemmeer is bestaand plan) 

  X      

11. De Kronkels Zuid bedrijventerrein: natuur en recreatie langs de rand ontwikkelen (wandel-/ fietspad)   x  ? X  

12. Betere (vaar-)verbinding maken van Spakenburg naar Hulkesteijnse bos    X    

13. Aantrekkelijke route van Theehuis Hoge Erf naar Lage Vuursche (wandelen en fietsen door het bos)    X    

14. Vrijliggende route (fiets- en wandelpad) van Amersfoort Noord naar Baarn, zonder gemotoriseerd verkeer     X    

15. Baarnse Bos en polder. Bij het realiseren van een beweeglint moet de natuur behouden blijven.      X   

16. Landgoed Groeneveld. Realiseren van een beweeglint     X 
 

  

17. Eemmeer: potentie als zwemwaterlocatie, voorzieningen als zwemmen, kanoën, suppen etc.  X       
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25 Er is geen concreet plan. Een suggestie is om het gebied (nog meer) te ontsluiten voor wandelaars – rondom Landgoed Stoutenburg, Stoutenburg Noord en Esvelderbeek 
(langs de Barneveldse beek is al een wandelpad). In dit geval is het logisch de link te leggen met het Hoevelakense Bos aan de andere kant van de A1. Locatie is indicatief.  

Noordoost (Nijkerk, Hoevelaken) 
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18. Verbreden/ vergroten Hoevelakense bos. Reeds geplande deel verder uitbreiden naar het zuiden, oosten en 
noorden  

 X       

19. Realiseren recreatief aanbod in Laakzone en verbinding leggen met Hoevelakense Bos en Rengerswetering  X  x    

20. Verbinding voor wandelaars en fietsers onder A1 door van Hoevelakense Bos naar Bloeidaal en Stoutenburg, 
en van Hoevelakense Bos naar Laakzone 

   X    

21. Zone tussen Hoevelaken en Nijkerkerveen: landschapsontwikkeling en recreatieve ontsluiting (bijv. d.m.v. ker-
kenpaden). Ontwikkeling van omgeving van de Paddenstoel (Holkerveen) tot pleisterplaats 

  X     

22. Nijkerk aan het water: realiseren van (toegang tot) zwemwater, toevoegen voorzieningen en omgevingskwali-
teit, ontwikkeling tot icoongebied 

X       

23. Herinrichten Zuiderzeestraatweg tussen Hoevelaken en Nijkerk       X  

24. Verbinding tussen Hulkesteijn en Nijkerk verbeteren, deel over bedrijventerrein verbeteren & aantrekkelijker 
maken (wandel-/ fietspaden)  

   X    

25. Centrum Nijkerk, wandelommetjes realiseren (uitzetten)      X  

26. Koppel Vathorst en Corlaer aan elkaar via een beweeglint / vrijliggende langzaamverkeerroute (via Palestina, 
Holk, Holkerveen)  

    X   

Zuidoost (Barneveld, Leusden, Woudenberg) 
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27. Agrarisch gebied tussen landgoed Stoutenburg, Leusden en Achterveld voor recreatief medegebruik verder 
ontwikkelen25 

  X     

28. Ontwikkeling Esvelderbeekzone   X     

29. Actualisatie fietsknooppunten (verbindingen Amersfoort, Hoevelaken)    X    

30. Rond Otelaar, het Paradijs, Esvelderbeekzone (klompenpaden, Valleitrail voor ruiters en menners    X    

31. Wandelommetjes vanuit het centrum van Barneveld      X  
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26 Bij de Grebbelinie zijn al diverse voorzieningen aanwezig zoals de Museumbunker, Theehuis Mon-Chouette, Kanoboerderij Berg en routes. We gaan ervan uit dat dit 
gebied meer recreanten kan opvangen indien meer routes worden toegevoegd en het aanbod langs de linie (nog) meer met elkaar in verband wordt gebracht.  
27 In Leusden is een beweeglint voorgesteld bij de Groene Zoom, zie ook rapport van TRACK (pagina 107).  

32. Uitbouwen aanbod Landgoed Schaffelaar (kasteel, erf, evenementen) tot icoongebied  X       

33. Fiets- en wandelverbinding (wandel of fiets) van Juliusput naar Barneveld Noord    X    

34. Aantrekkelijke recreatieve verbinding (wandel / fiets) tussen Barneveld en Leusden. Wandelingen en/of fiets-
tochten langs Esvelderbeek en Barneveldsche Beek maken 

   X    

35. Barneveld Noordwest en buitengebied     X   

36. Grebbelinie als recreatieve hoofdroute verder ontwikkelen en uitbouwen tot icoongebied. Verbinden van aan-
bod, toevoegen van aanbod (gebruikswaarde toevoegen)26  

X       

37. Henschotermeer uitbouwen tot icoongebied (jaarrond gebruikswaarde) X       

38. Groene Zoom Leusden beweeglint27     X   

Zuidwest (Amersfoort) 
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39. Ontwikkeling zuidelijke rand (Klein Zwitserland, Nimmerdor en omgeving)   X     

40. Vlasakkers verbinden met gebied Kamp Amersfoort en Birkhoven    X    

41. Zuidoostelijke punt Stichtse rotonde realiseren van recreatieve verbinding (afsluiten voor verkeer)    X    

42. In overleg met eigenaar toegang tot Den Treek verbeteren aan de noordzijde    X    

43. Tunnel voor voetgangers en fietsers tussen Klein Zwitserland en Kamp Amersfoort    X    
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Figuur B.1: Overzicht geïnventariseerde kansen 

 



71 

 r 


